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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 às 09:00hs 
(nove horas) do dia 11 de Agosto de 2021, a licitação na modalidade PREGÃO, na 
forma ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço por Item, objetivando Registro de Preços 
para eventual prestação dos serviços de dedetização, desinsetização, desinfecção, 
desratização e limpeza das caixas d'água com o fornecimento de mão de obra, todos 
os insumos, materiais, equipamentos necessários a serem executados nos prédios 
públicos de Amarante do Maranhão - 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) ás 13:00hs (treze horas), onde poderão ser consultados 
gratuitamente ou obtidos por meio digital pela  Internet,  através do nosso endereço 
eletrônico no  site:  httos.//htto://amarante.ma.gov.br  ou no  site  do PORTAL DE 
COMPRAS PUBLICAS htips://www,portaldecompraspublicas.com.br/ Esclarecimentos 
adicionais, no mesmo endereço. 

Amarante do Maranhão (MA). 29 de Julho de 2021. 
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Sobre o poder da 
representatividade 

aivIAI go  ao 

Tenho de forma insistente usado as redes sociais e al-
guns veiculos de cormmicação para expressar minha indig-

nação enquanto cidadã tocantinense pela histórica ausência 
do olhar governamental ao extremo norte do estado. 

Em meio as cobranças e criticas que tenho tecido. de 
forma justa, dessa vez senti a necessidade de escrever so-
bre alguns fatos que também tém chamado minha atenção 
enquanto servidora pública e filha dessa terra tão sofrida. 

Hoje quero falar sobre o poder da representatividade. 
Palavra muito utilizada nas discussões de cunho social, é o 
substantivo que Mica "qualidade de alguém, de um parti-

do, de um grupo ou de  urn  sindicato, cujo embasamento na 
população faz que ele possa exprimir-se verdadeiramente 
em seu nome". 

Pois bem, nas  minims  andanças costumeiras pelo Bico, 
percebi que  nit°  por acaso, começamos a ter representativi-
dade no  colitis politico  estadual. O que vocés  postern  ques-
tionar que a região sempre teve figuras públicas ocupan-

do alguma cadcira do executivo ou legislativo  la  na capital. 
Sobre figuras públicas eleitas nessa parte norte do esta-

do, sempre tivemos. Quando criança,  hi  nos anos 90, tinha-
mos um deputado estadual residente em Itaguatins. Dos anos 
2000  ens  diante, chegamos a ter dois deputados estaduais na 
região da Augustinópolis. Mas embora fossem lideranças 
locais, nada mudou  ens  mais de tres décadas. A não ser as 
visitas em períodos festivos. 

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

Digo  cons it  consciência tranquila de  quern  nao tens inte-
roses partidários no Tocantins, que agora  winos  vez c voz. 
E essa conquista não é fruto de mero acaso, é resultado do 
trabalho de  inn  representante nato, filho de Sitio Novo, que 
tem usado o mandato para colocar o nosso Bico nos holofo-
tes do cenário estadual. 

Parece exagero, não e'? Mas é apenas o sincero reco-

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

Aos que não sabem, sou filha da zona rural, do povoado 
Boa Esperança. Estudei todo o ensino fundamental em Si-
tio Novo do Tocantins e por muitas vezes tivemos que che-
gar  out  voltar da escola a pé porque as condições das es-

tradas eram intrafegfiveis. Foi toda a infância e adoles-
cência vivendo na poeira no verão e na lama no inverno. E 
hoje, podemos trafegar com tranquilidade por uma via pa-
vimentada. 

Sei que a urbanização esta entre os deveres do executi-
vo. Mas quando a espera de 50 anos pelo tão sonhado chão 
preto ehega, nosso sentimento é de gratidão. Essa estrada 

que eu cito ainda não foi inaugurada. Mas  mites  dela, em 
uns imico dia, a comunidade de Sitio Novo recebeu das mãos 
do governador e do deputado estadual filho da terra, nma 
escola municipal, unia praça, uma quadra de esportes. rtia.s 
bloqueteadas. e o melhor, a antiga unidade de saúde se trans-
formou  on  um hospital de verdade,  coin  direito a salas e 
exames e procedimentos cirúrgicos. 

Poderia dizer que são apenas mais algumas obras, mas 
para um município com menos de 12 mil habitantes,  ens  que 
a maioria da população vive da agricultura familiar e  dc  pro-
gramas de transferência de renda, significa muito. São cri-
isnças estudando em ambiente acolhedor e confortável, o 
que facilita a aprendizagem.  Sao  famílias que não mais pre-
cisara() molhar a rua para suportar a poeira, que agora  tern  
mais uns espaço para praticar atividades fisicas r encontrar 

os amigos, e o principal, que não vão mais precisar percor-
rer 20 a 30 quilómetros em busca de atendimento básico 
pois agora podem ser atendidos perto de casa. 

E sobre isso, sobre ter representatividade e avaiwar cm 
dignidade.  

Kayla Pacheco 

AVISO DE UCITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICOS' 0292021 - PORTAL DE COMPRAS PUBLI-
CAS - Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhao/MA. com sede na 
As. Deputado  La  Ronque, 1229. Centro. CEP, 65923-000 - Amaranto do 
Maranhao/MA. através do seu Pregoeiro Municipal, instituido pela Portaria  
re  234,2021 -  GAP  de 02 de março de 2021. tome raiblico que, rom  nose  
na Lei Federal  re  10.520/2002, regul a mentado pelo Decreto Man deal/ale, 
2021. Lei Complementar n' 123/2006, regularnentado  eels  Decreto Muniri-
oat n° 017/2021 edemais  'lemurs  atinentes espécie. realizará As 09 00hs 
(nove (roras) do dia 10 de Agosto de 2021. a licitaçao na modalidade 
PREGÃO, na forma El ETRÓNICA, do tipo Menor Frews/ porltem objetivan. 
do a contratação de ernoresa esoecializad a para prestação dos serviços  
on  locação de veicuto pare o transporte escolar  du  Municlpio de Amara nte 
do MararMão visando o atendimento das necessioades da Secretaria 
Municipal de Educação. Este Edital e  sees  anexos estão a disposiçaff dos 
interessados no endereço supra, de 2° a 6. feira,  or,  horarie  des  08.01/hs  
Mao  horas) as 13,00hs  (haze  horas), onde poderão ser consultados 
grattlitamente ou obtidos por meio digital pela  Internet,  através do nosso 
endereço eletrônico no  site:  https:/ihttp://amarante.rea.gov.hr  ou no  site  
do PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS htteseeeww.portaldecompras 
publicas.com.br/ Esdaredmentos adicionais. no mesmo endereço. Ame-
rente do Maranheo (MA). 29 de Pilo de 2021. Clehio Cardoso Pinheiro - 
Pregoeiro Municipal. 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELE  IRONIC()  N' 030/2021 - PORTAL DE COMPRAS PUBLI- 
,  CAS  - Prefeitura Municipal de Amaranto do Maranhao/MA.  corn  sede 

As. Deputado  La  Roceue, 1229, Centro, CEP: 65923-000 - Amarante do 
• Maranhao/MA. através do seu Pregoeiro Municioal, instituido  pale  Portaria  

in°  214,2021  -GAP  de 020e março de 2021. torna públice  quo.  more  ease 
ea  Lei Federal n' 10.520/2002. regulamentado polo  Demote  Municipal 018,  
2021,  art.  tOda Lei n°8.666 regularnentado polo Decreto Munitapal 1/19/ 
2021. tel Complementar 123/2006,regulamentado pelo  Demote  Munid-
oaf n' 017/2021 e demais normas atinentes á especie, realize. as 09:0011s 
(nove  bores)  do do 11 de Agosto de 2021. a licitação na modaliciade 
PREGÃO, na forma ELETRONICA, do tipo Menor Preço  pea  Imo objetivan-
do Registro de Preços pare eventual prestação dos serviços de deafen-
çao, deSinsetização. desinfecção, desratização e limpeza das caixas 
riS439;egua core o fornecimento de  mac  de ohra,  lodes  os insunms. 
materiais, equipamentos  necessaries  a serem executados nos predios 
públicos de Aniarante do  Maranhao  - MA. Este Edital escoo anexos estão 

disposição dos interessacos no endereço supra. dri 2.  a 6.  feira.no  
norarie das 08:00hs (MM  hoses)  as  la  0055 (treze  hoses),  o-de 
ser oansultados gratuitamente  on  obtidos por  mein  digital  man intermit,  
através  dc  nosso eedereço eletrônico no  site: Mips./ low('  
amarantema.gov.br  nono  site  da PORTAL DE COMPRAS PUBLI  CAS  ht-
tps://www.portaldecompraspublicas.correbe EsdarecimentoS adiconais. 
no mesam endereço. Amarante do  Maranhao  MA). 29 de Julho de 2021. 
Clebio Cardoso Pinheiro Pregoeiro Municipal 

AVISO DE uctrAgiko 

PREGÃO ELETRÔNICO N" 031/2021 - PORTAL UE COMPRAS PUBLI-
CAS - Prefeitura Municipal de Amarante cio  Mara,  it,Eio/MA.  corn sods,  ira 
Av. Deputado  La  Rocoue, 1229, Centro. CEP-  65923-0170 - Arnarante 
Maranhão/MA. através do  see  Pregoeiro Municipal. insetsido  pale  Podaria 
"2234.2020 -  GAP  de 02 de março de 2021, toma  publics  quo corn base 
na Lei Federal n' 10.520/2002, regulamentado pelo Decreto Municipal 018/ 
2021,  art  lede Leio' 8.666 regulamentado pelo  Deere%  'Aunicient ntS,  
2021, Lei Cornplementar n' 123/2006 regulamentado pelo Decreto Munici-
pal n" 017/2021 e demais normas  ear  entes à espécie reclinara es 1 e.00hs 
(nove horas) do dia 11 de Agosto de 2021. a licitação  on  modalmede 
PREGAO. na  forma ELEIRONICA, do Opa Menm  Feed)  por Item, 051e5500-
do Registro de Preços  pars  eventual aquisição do Móveis;  Flefrodornesli.  
cos  e Eletrônicos, pare atender as necessdarres das  Secretariats  PA. eird-
oais rio Amarante do  Maranhao  - MA. Este Edital e seus ancoro  °step  a 
disoosição dos interessados no endereço supra, de 2° a b° (ee., iro 
horario das 08:00hs (oito  hoses)  as 13:00hs (treze horas),  male pole.°  
ser consultados gratuitamente ou obtidos per  men  digital pela internet. 
através do nosso endereço eletrenico no site ratpso:tittp.e 
amarantesna.gov.br  ou no  site  do PORTAL DE COMPRAS PUBUCAS 
tos://www.portaldecompraspublicas.com.be  Esdarecimentos adicionais, 
rn mesmo endereço,. Amarante do  Maranhao  f MA), 2990 Julho de 2021. 
Clebio Cardoso Pinheiro Pregoeiro Municipal 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Pi' 032/2021 - PORIAL DE COMPRAS PUBLI-
CAS - Prefeitura Municipal de Amaranto es Maranhao/MA, com sede na 
Av. Deputado  La Romero  1229, Centro. CEP. 65923-000 - Amarante do 
MaranhaMMA, através do seu Pregoeiro Municipal, institotdo pela Portarin  
re  234:2021 -  GAP  de 02 de março de 2021, toma público que,  corn  sare  
ea  Lei Federal,,' 10.520/2002, regulamentado polo Decreto  Mite  cipal ate/ 
2021.  art  15 da Lei n° 8.666 regulamentado  pale  Decreto Municipal e19/ 
2021, Lei (tãmplernentar  re  123/2006. re.gulanieritado pelo Decreto Menrci-
pal n° 017/2021 a dernais torrem atinentes à espécie, realizara as 09 (Olho 
'sovo  hones)  do dia 16 de Agosto de 2021, a licitação no modelidade 
PREGAO, na forma ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço objetivan. 
do RegIstro de Preços pare eventual prestação de serviço de  lawmen  de 
carro (lava jato) compreendendo limpeza geral com toaa mão  ea erne  
necessária, equipamentos e lesamos pare a perfeito higienizaçao dos 
veicules de pequeno poste, veiculo de mediu  pone,  veculo do grande  
node,  reiculos tipo caminhão, rnaquinas pesetas e motocicletas do Mimi-
cipiu de Arearante do  Maranhao  - MA. Este Edital e seus anesee estao 
eisoosiçao  des  interessados no endereço supra. de 2° a 6 Mira. no 
horário  (Ms  OBOOhs (oito  hares)  as 13.005s  area( hoses).  onde emerge 
ser consultados gratuitamente ou obtidos por nreio digijal pela internat, 
atrares do nosso endereço eletrenico no  site:  Mtps.rhttp•f; 
amarante.ma.gov.br  ou no  site  do PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS ht-
tps://www.portaldecampraspublicas.conebe Esdarecimentos adiconais. 
no mesmo endereço. Amarante do  Maranhao  (MA). 29 de Julho de 2021. 
Clebio Cardoso Pinheiro Pregoeiro Muricipal 

AVISO DE UCITAÇÃO 

PREGAOELETRONICON' 033/2021- PORTAL DE COMPRAS PUBLI-
CAS - Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhao/MA.  corn  sede na 
Av. Deputado  La  Rocque, 1229, Centro. CEP: 65923-000 - Amarante de  
Maranhao  MA. Meares doses Pregoeiro Municipal, instituido pela Portada 
n° 234/2021 -  GAP  40 02 de março de 2021, torna público que,  cam  base 
notei Federal n° 10.520/2002, regulamentado pelo Decreto Municipal 018/ 
2021,  ad.  15 da Lei  re  8.686 regulantentado polo Decreto Municipal 019/ 
2021,  Lai  Complementar n' 123 2006.regulamentado pelo Decreto Mumei-
pal n° 017/2021 e demais mimes atinentes ã espécie realizará bs 09:00hs 
Inove horas) do dia 17 de Agosto 40 2021. a licitação na modalidade 
PREGAO. na forma ELETRÔNICA. do tipo Menor Preço por (tem. objetivan-
do Registro de Preços  pale  eveurual aquisição de materieS eSponivoS 
para atender as necessidades  des  Secretarias  Municipals  de Amarante 
do  Maranhao  - MA. Este Edital e seus anexos  ester]  à disposição dos 
interessados no endereço supra, de 2° a 6" feira, no horário das 08:00hs 
leito horas) as 13:0080 (treze horas), onde poderão ser consultados 
gratuitameete ou obticlos por meio digital  pale  intemet. atraves do nosso 
endereço eletrônico no  site  rittprehttperemaraete.megov.br  ou no  site  
do PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS https://erwasportaldecompras  
publicas.com.be  Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço.  Aria-
rente do  Maranhao  (MA). 29 de Julho de 2021. Chabio Cardoso Pinheira 
Pregoeiro Municipal 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N' 034/2021- PORTAL DE COMPRAS PUBLI-
CAS - Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhao/MA, com sede na 
Av. Deputado  La  Rocque, 1229, Centro, CEP: 65923-000 - Arnarante do 
Maranhao/MA, atraves do  see  Pregoeiro Municipal. insteuldo  pale  Portaria  
re  234/2021 -  GAP  de 02 de março de 2021, tome público que,  corn  base 
na Lei Federal n° 10.520/2002. regulamentado  pets  Decreto Municipal 0181 
2021, Lei Complenientar n" 123,2006.  reed  anientado polo Derreto Munici-
pal  re  0172021 e demais normas ahnentes a  meanie,  realizará às 09•001-15 
inove  hoses)  do dia 18 de Agosto de 2021, a licitação na modahdade 
PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço.  nor  Item, ob(etivan-
do a congetação de empresa especializada pare muisição de equipa-
mentos e material permanente pare unidades básicas de saúde e 01 (um) 
vefouto de passeio, pare  Mender  as necessidades da Secretaria  Menial-
pal  de Saude de Amarante do Maranhão. MA. Este Edital e seus anexos 
estão à disposição dos interessadas no endereço supra. de 2.  a 6° (eira, 
no horado das Oe:00hs (oito horas) as 13-00hs dreze horas), onde pode-
rão ser consultadOS gratuitamente  on  obtidos p0,000 digital  pole  intemet, 
através do russo endereço eletrônico no  site:  https://http: // 
aniarente.ma.griv.hr  sono  site  do PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS ht-
tpollwww.portaldeeompraspublicas.com.bri Esdarecanentoe adidenais, 
no  meaner  erdereçc. Amarante do  Maranhao  (MA), 29 de julho de 2021. 
Clebio Cardoso Pinheiro- Pregoeiro Mormioal. 

AVISO DE UCITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N' 035/2021 - PORTAL  OE  COMPRAS PUBLI-
CAS - Prefeitura Mum:circa de Amaranto do Maranhao/WA. cum sede na 
Av. Deputado  La Romero  1229, Centro, CEP: 65923-000 - Amarante do 
MarenheceMA.  alcoves  do seu Pregoeiro Municipal, instituirao pela Portada  
re  234/2021 -  GAP  de 02 de março de 2021, torna publico  quit,  com base 
na Lei Federal  re  10.520/2002, regulamentado  pets  Dereeto Municipal 018/ 
2021,  art.  15 da Lei n° 8.666 regtiamentado pelo Decreto Municipal 019/ 
2021, Lei Complementar n° 123(2006. regularnentado pelo Decreto Munici-
pal n' 017/2021  e demais nornms atinmites a espécie. realizará as 09:00hs 
inove horas) do dia 19 de Agosto de 2021, e licitação na modalidade 
PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço por Item, objetivan- 

Registra de Preços para eventual aquisição de pneus, para velculos 
leves e pelados pare atender as necessidades das Secretaries Munici-
pais de Amarante do  Maranhao  - MA. Este Edital e  sells  anexos estão a 
disposição dos interessadus rio endereço supra. de 2° a 61.  fera, no 
horário das 08:00hs (oito horas) As 13.001°S (treze horas), onde poderão 
ser consultados gratuitamente ou obtidas por meio digital  pets Internet  
através do russo endereço eletrônico no  site:  htlpsl/http:// 
arnarante.ma.gov.br  on  no  site  do PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS ht-
tes:ewww.portaldecompraspublicas.com.bra Esdarecreentos adidonais, 
no mesmo endereço. Amarante do  Maranhao  (MA), 29 de Julho de 2021. 
Clebio Cardeso Pinheiro Pregoeiro Municipal 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO  Id'  036/2021- PORTAL DE COMPRAS PUBLI-
CAS - Prefeitura Municipal de Amaranto do Maranhao/MA,  corn  sede na 
Av.  Deputed() La  Rocque. 1229, Centro, CEP: 65923-000 - Arnarante do 
Maranhao/MA, atraves do seu Pregoeiro Municipal, insteuido pela Portaria 
rf° 234/2021 -  GAP  de 02 de março de 2021. tome público que.  corm  base 
na Lei Federal n" 10.520/2002, regulamentado  pelf)  Decreto Municipal 018/ 
2021,  an.  15 da Lei  re  8.666 regulanientado pelo Decreto Municipal 019/ 
2021, Lei  Complemental,  n' 123,2006 regulamentado polo  Demote Muted- 
Pal 017/2021 e demais normas atinentes a espécie,  realism-4 es 09,00hs 
(nove  hoses)  do dia 20 se Agosto de 2021, a licitação na modalidade 
PREGAO, na forma ELETRONICA, do tipo Menor Preço por Item. objetivan-
do Registro de Preços para eventual aquisigao de peças e acessórios 
autorrotivos uriginaia  DU  genuiries o novos. paa veicules categorizados  
wino levee  pesados e maquinas e prestaceo do serviços de manuten- 

prerentiva e corretiva mecanicos, elétricas em geral contorme  tab,  
'restes e modelos defin,dos nos anexos. pertencentes à frota de vefculos 
da Prefeitura Municipal cle Ribamar Figuene - MA. Este Edital e seus 
anexos estao U disposição dos interessados no endereço supra, 4e 2' a 

fera. no horário das 01300hs  Milo  horas) es 13:00hs (treze horas), 
onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos por meio digital 
pela  Internet,  através do nosso  teetered,  eletrônico no site htlps:Mittp:.-; 
amaranteina.gmar  au  no  site  do PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS ht-
tpsi/wwe.portaldecompraspublicas.corn.bri Esdareurnentos adicionais, 
no mesmo endereço. Amarante do  Maranhao  (MA), 29 de julho de 2021. 
Clebio Cardoso Pinheiro' Pregoeiro Municipal. 

Gerai o progresso 
Quinta, 29 de juliw de 2021 

PM DE AMARANTE 
DO MARANHÃO - erA C2.3  

FL (SW'  
Rabelica: 

Ministro diz que governo tem adotado medidas para garantir energia 
"Não vai faltar energia", disse Bento Albuquerque 

O ministro de Minas e Ener- 
Bento A I buque  Noe,  voltou 

a afirmar ontem (28) que o pais 
não  corn:  risco  dc  racionamen-
to de energia ou de uni apagão 
elétrico  des  ido A grave crise 
hídrica. Segundo o ministro, 
desde o ano passado, quando 
se verificou Lima redução no 
volume de chuvas, o governo  
tern  tuonitorado a situação e 
adotado as medidas  necessari-
es  para garantir o suprimento 
de energia. 

"Não cal  falter  energia. Es-
tamos adotando medidas des-
de o ano passado, quando ob-
servamos que as atluéncias nas 
principais bacias hidrográficas 
estavam muito baixas e depois 
quando terminou o período  

Úmido em abril. verificamos 
que foi a pior crise com escas-
sez hidrica da historia do pais, 
dos últimos 90, 100 anos. Mas 
isso não ú motivo de preocu-
pação para a sociedade-, disse 
hoje o ministro. 

Bento Albuquerque disse que 
a pasta tem atuado em conjun-
to com outros atores,  coon)  
governos estaduais, operadores 
do setor de energia e tambai 
o parlamento, para buscar rui- 
das para a crise no semi. Se-
gundo o Operador Nacional do 
Sistema Elétrico  IONS).  o pais 
passa pela "pior cnsc hidrolo-
girl' desde 1930", No final de 
junho. o governo editon uma 
Medida Provisória  IMP)  1.055: 
21 para  crier  a  Camilla dc  Re-
gras Excepcionais para (,estão 
Ifidroenergetica, a  (deg.  

Entre as atribuições do gru-
po presidido por por A  lbw'  uer-
que, está  determiner  alterações 
na vazão dos reservatórios das 
usina a II idreletricas do  pats,  
envolvendo definições para  

limites de uso, annazenamento 
e sazão. Além do Ministério 
de Minas e Energia,  partici-
pant  da  camera  os ministéri-
os da Economia; da Infracs-
trutura; da  Agriculture, Peen-
Aria  e Abastecimento: do Meio 
Ambiente; e do Desenvolvi-
mein°  Regional. 

Albuquerque disse ainda que 
entre as ações que estão sendo 
adotadas, esta o uso de todas 
as fontes de energias disponí-
veis, como as termelétricas, que 
tem  inn  custo  dc  acionamento 
mais curo. Neste quarta-feira. 
o ministro patticipou_da reinau-
guração de uma dessas usinas. 
a Usina Termoeletrica UTE)  
William  Anona. em Campo 
Grande (MS1. 

"Vamos despachar todos os 
recursos  gut  temos dentro do 
nosso sistema instalado no  pals.  
\limos esperar ate o final do ano 
quando entra o período iimido e  
sums utilizer  nossa matriz que 
é  Inuit()  diversificada". disse. 

Mais cedo, o ministro foi a  

cidade de Corumbá (MS), onde 
visitou ribeirinhos do Pentanet 
beneticiários do Prograina  !lu-
mina  Pantanal, no  ambit°  do 
Programa luz pata Todos. 

Na região, está sendo imple-
mentado  sin  programa de ge-
ração de energia fotovoltaiea.  
corn  armazenamento em bate-
rias, o que possibilita a dispo-
nibilizacaodaenersiaelétrica de 
forma ininterrupta. 

"Eu pude ver, não só a eficá-
cia desse programa cm tuna re-
gião como é o  Pentane  I mato-
grossense. mas lambem a inclu-
são social tine o programa ore-
rece para as pessoas atendidas 
pelo programa, levando dignida-
de, cidadania. mas  [anthem  pers-
pectives novas em sues idas". 
atimiou o ministro. 

Serão atendidas 2.090  famili-
es,  com custo total  dc  RS 127 
milhões.  sends,  RS 73 milhões da 
Conte de Desenvolvimento  Etta-
gene° (CDE) e R$ 51 milhões 
da  Energise,  companhia local de 
energia.  (Agana°  Brasil) 
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D.O. PUBLICAÇÕES DE TERCEIROS 

naiba - MA, na forma do  Art.  14 da Lei Federal n" 11.947- 2009. Re-
solução CD/FNIDE n" 26,2013 atualizada pela CD/FNDE n" 04, de 
02 de abril de 2015. 0 Edital e seus anexos estão á disposição dos 
interessados na Secretaria de Educação, na Comissão Permanente de 
Licitação -  CPL,  situada na Avenida Rio  Parnaiba,  820 — Centro - 
Alto  Parnaiba  - MA de 2' a 6' feira, no horário das 08k As 12h e das 
14h as 1.7h. e no  site  da Prefeitura Municipal de Alto  Parnaiba  littps:// 
www.altovarnaiba.ma.gov.br. Poderá ser solicitado também através 
do  e-mail:  cplaltoparnaiba@gmail.com. Alto  Parnaiba,  26 de julho 
de 2021. Ciro da Costa Rocha - Presidente da  CPL  — Alto  Parnaiba.  

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ DO MARANHÃO 

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO. AVISO DE CHAMADA 
PÚBLICA 001/2021. A Prefeitura Municipal de Amapá do Ma- 
ranhão. através da Secretaria Municipal de Educação toma público 
para conhecimento dos interessados, que fará realizar sob a égide 
disposta no  art.  14 da Lei  if.  11.9472009 e a Resolução/ENDE/ 
CD n° 026/2013 e suas alterações, vem realizar Chamada Pública n° 
001/2021 para o fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura 
familiar e do empreendedor rural para o atendimento ao programa 
nacional de alimentação escolar- PNAE no município de Amapá do 
Maranhão -MA, durante o ano letivo de 2021. ABERTURA: 20 de 
agosto de 2021 As 10:00hrs, Local: Sala de Reuniões da Prefeitura 
Municipal de Amapá do Maranhão, com sede na Avenida Tancredo 
Neves  sin",  Centro, Amapá do Maranhão. Copia do Edital e seus 
anexos poderão ser retirados no endereço citado e/ou no portal da 
transparência do município, no seguinte endereço eletrônico. littps:-/ 
http://portal.amapa.ma.gov.br,  . Em 27 de julho de 2021. WELISON 
SANTOS VILELA - Secretário Municipal de Educação. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO 
MARANHAO 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 029/ 2021 
- PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS - Prefeitura Municipal de 
Amarante do Maranhão/MA, com sede na Av. Deputado  La Roc-
que. 1229, Centro. CEP: 65923-000 — Atnarante do Maranhão/MA, 
através do seu Pregoeiro Municipal, insituido pela Portaria n° 
234/2021 -  GAP  de 02 de março de 2021, torna público que, com 
base na Lei Federal n° 10.520 2002. regulamentado pelo Decreto 
Municipal 018,2021, Lei Complementar n° 123/2006, regulamenta-
do pelo Decreto Municipal n° 017'2021 e demais normas atinentes 
A espécie, realizará As 09:00hs (nove horas) do dia 10 de Agosto de 
2021, a licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRC)-
NICA, do tipo Menor Preço, por Item, objetivando a contratação 
de empresa especializada para prestação dos serviços de locação de 
veiculo para o transporte escolar do Município de Amarante do  Ma-
ranhao  visando o atendimento das necessidades da Secretaria Munici-
pal de Educação. Este Edital e seus anexos estão à disposição dos in-
teressados 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 internet. através do 
nosso endereço eletrônico no  site:  https://http://amarante.ma.gov. 
br ou no  site  do PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS https://www. 
portaidecompraspublicas.com.br/  Esclarecimentos adicionais, no 
mesmo endereço. Amarante do Maranhão (MA), 29 de julho de 2021. 
Clebio Cardoso Pinheiro - Pregoeiro Municipal. 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 030/2021 
- PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS - Prefeitura Municipal de 
Amarante do Maranhão/MA, com sede na Av. Deputado  La Roc-
que, 1229, Centro. CEP: 65923-000 — Amarante do Maranhão/MA, 
através do seu Pregoeiro Municipal, instituido pela Portaria n" 
234/2021 -  GAP  de 02 de março de 2021. torna público que. com  
base na Lei Federal n° 10.5202002. regulamentado pelo Decreto 
Municipal 018/2021,  art.  15 da Lei n°8.666 regulamentado pelo De-
creto Municipal 019/2021, Lei Complementar n" 123/2006, regu-
lamentado pelo Decreto Municipal n° 017/2021 e demais normas  

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

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 031 /2021 
- PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS - Prefeitura Municipal de 
Amarante do Maranhao/MA, com sede na Av. Deputado  La Roe-
que. 1229, Centro. CEP: 65923-000 — Amarante do Maranhão/MA, 
atrat és do seu Pregoeiro Municipal, instituído pela Portaria n° 
234 2021 -  GAP  de 02 de março de 2021, toma público que.  coin  
base na Lei Federal n° 10.520/2002, regulamentado pelo Decreto 
Municipal 018/202 I ,  art.  15 da Lei n" 8.666 regulamentado pelo De-
creto Municipal 019/2021, Lei Complementar n° 123/2006. regu-
lamentado pelo Decreto Municipal  if  017 2021 e demais normas 
atinentes à espécie, realizará As 14:00hs (nove horas) do dia 11 de 
Agosto de 2021, a licitação na modalidade PREGÃO, na forma 
ELETRÔNICA, do tipo Menor Preçopor Item. objetivando Regis-
tro de Pregos para eventual aquisição de Móveis, Eletrodomésticos 
e Eletrônicos, para atender as necessidades das Secretarias Munici-
pais de Amarante do Maranhão - MA. Este Edital e seus anexos estão 

disposição dos interessados no endereço supra, de 2" a 6" feira, no 
horário das 08:00hs (oito horas) As 13:00hs (treze horas), onde poderão 
ser consultados gratuitamente ou obtidos por meio digital pela intemet, 
através do nosso endereço eletrônico no  site:  Jittps://httn://amarante, 
nia.gov.br  ou no  site  do PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS https:// 
www.portaldecompraspublicas.com.br/  Esclarecimentos adicionais, 
no mesmo endereço.  Amirante  do  Maranhao  (MA), 29 de Julho de 
2021. Clebio Cardoso Pinheiro Pregoeiro Municipal. 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO N° 032 /2021 
- PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS - Prefeitura Municipal de 
Ainarante do Maranhão,MA,  coin  sede na Av. Deputado  La Roc-
que, 1229. Centro. CEP: 65923-000 — Amarante do  Maranhao.  MA, 
através do seu Pregoeiro Municipal, instituído pela Portaria n° 
2342021 -  GAP  de 02 de março de 2021. torna público que, com 
base na Lei Federal n° 10.520/2002, regulamentado pelo Decreto 
Municipal 0182021,  art.  15 da Lei  if  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 As 09:00hs (nove horas) do dia 16 de 
Agosto de 2021, a licitação na modalidade PREGAO, na forma 
ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço por Item, objetivando Re-
gistro de Preços para eventual prestação de serviço de lavagem de 
carro (lava jato) compreendendo limpeza geral com toda mão de obra 
necessária, equipamentos e 111SUMOS para a perfeita higienização dos vei-
culos de pequeno porte, veiculo de médio porte, veiculo de grande porte, 
veículos tipo caminhão, maquinas pesadas e motocicletas do Município 
de Amarante do Maranhão - MA. Este Edital e seus anexos estio à dis-
posição dos interessados no endereço supra, de 2° a 6' feira, no horário 
das 08:00hs (oito horas) ás 13:00hs Itreze horas), onde poderão ser con-
sultados gratuitamente ou obtidos por meio digital pela interne. através 
do nosso endereço eletrônico no  site:  https://http://amarante.ma.gos. 
br_ou no  site  do PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS https://www, 
portaldecompraspublicas.com.br/  Esclarecimentos adicionais, no 
mesmo endereço. Amarante do  Maranhao  (MA), 29 de Julho de 2021. 
Clebio Cardoso Pinheiro Pregoeiro Municipal. 



I

QUINTA FEIRA 29 DE JULHO DE 2021  
11.! AMARANTE • 

D.O.E.A.M - TERCEIROS Do  RAARANNA0  sat  PAGINAS 

evento. §1" Para os fins deste artigo, considoram-se reuniões e 
eventos de pequeno porte, reuniões, festas.  shows,  jantares. 
batizados, bodas, casamentos. confraternizações, eventos 
cientificos e afins, solenidades. inaugurações, sessões de cinema. 

apresentações teatrais, bem como lançamentos de produtos e 
serviços. §2" A permissão prevista no aput deste artigo, quanto 

aos shoivs locais, reuniões e eventos de pequeno porte, se 
restringem aos artistas locais do Município e artistas regionais dos 
Municípios limítrofes, sendo vedada a realização de eventos ou  

shows corn  bandas c artistas de grande porte e estrutura. §3" A 
realização de vaquejadas e boiões dependem de prévio parecer da 

Superintendência de Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal 
de Saúde de Amarante do  Maranhao  - Si MSAM, no qual 
solicitação deve ser feita com 15 (quinze i dias que antecedem o  
event°,  e. após. prévia autorização da Agência Estadual de Defesa 
Agropecuária do Estado -  AGED  MA acerca das condições 
zoosanitárias e demais critérios técnicos acerca do evento, cm 
consonância com o  Art.  16, incisos II do Decreto Estadual N" 
36.871/2021.  Art.  8" Os templos religiosos e as atividades 

eclesiásticas deverão, obrigatoriamente, pelo prazo de 20 (vinte) 

dias consecutivos, regular o uso de mascaras dos fiéis no interior 
dos templos, promover o distanciamento social mínimo entre 

Opessoas. garantir a disponibilização de álcool em gel na parte 
interna e externa do ambiente. ficando sob a responsabilidade dos 
lideres religiosos a organização e logistica das reuniões. de modo 
a evitar aglomerações.  Art.  9" Recomenda-se casas lotéricas e 

bancos, a utilização de mascaras no interior do estabelecimento e 
disponibilização  dc  álcool em gel 70% (setenia por cento) para os 

que adentram no local, além de regular o distanciamento social 
mínimo de 2m (dois metros) entre pessoas nas filas de caixas 
serviços internos.  Art.  10 A fiscalização, objetivando garantir 
eficácia das normas estabelecidas no referido decreto,  sera  

desempenhada pela vigilância sanitária, policia civil e  

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

previstas são: 

Advertência por escrito; 

IlMulta pecuniária de até R$500.00 (quinhentos reais) para 

infrator  jet  advertido ou para aquele que se negar a cumprir as 
ordens da vigilância saniuiria; 

40
111 Multa em dobro para o infrator reincidente: 

IV Interdição do estabelecimento comercial ou da atividade 

empresaria após duas multas. 
Parágrafo único — A multa para os estabelecimentos comerciais 
já advertidos poderá chegar até R$1.500,00 (mil e quinhentos 
reais). devendo esta ser dobrado em caso de reincidência. Art.  
12 Revogando-se as disposições em contrario, este DECRETO. 

entra em vigor na data de sua publicação, podendo virem a serem 
revogadas, as medidas aqui estabelecidas.  ern  caso de eventual 
Ibrtuito. Certifique-se, Registre-se, Publique-se. GABINETE 
DO PREFEITO DO MUNIC1PIO DE AN1ARANTE DO 
MARANHÃO, AOS 28 DE JULHO DE 2021. VANDERLY 
COMES MIRANDA PREFEITO MUNICIPNL 

AVISO DE LicrrAçÃo 

AV1S0 DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 
029/2021 - PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS - Prefeitura 
Municipal de Amarante do Maranhão:MA.  coin  sede na Av. 
Deputado  La  Rocque. 1229, Centro. CEP; 65923-000 — Amarante  

du Maranhao  fAl.f,blirtaivi.,o sein.- -cir 
,j11111*., 

unicipal, instituído 
pela Portaria n" 234.2021 - de março de 2021, toma 
público que.  corn  base n ederal n° 10.520/2007  
regulamentado pelo Dei. iicipal 0182021. Lei 
Complementar n" 123/ /140 .ulamentado pelo Decreto 
Municipal n° 017.2021 e demais normas atinentes à espécie, 
realizará as 09:00hs (nove horas) do dia 10 de Agosto de 2021. a 
licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÓNICA, do 
tipo Menor Prego. por Item, objetivando a contratação de empresa 
especializada para prestação dos serviços de locação de veiculo para 
o transporte escolar do Município de Amarante do Maranhão 
visando o atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de 
Educação. Este Edital e seus anexos estão 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 intemet, 
através do nosso endereço eletrônico no site:  
littps:..littp: . ;amarante.ina.gov.br  ou no  site  do PORTAL DE 
COMPRAS PUBLICAS 
https://www.portaldecompraspublicas,com.br/ Esclarecimentos 
adicionais, no mesmo endereço. Amarante do  Maranhao  (MA), 20 
de julho de 2021. Clebio Cardoso Pinheiro - Pregoeiro Municipal. 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 
030/2021 - PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS - Prefeitura 
Municipal de Amarante do Maranhão MA,  corn  sede na Av. 
Deputado  Ea  Rocque, 1229, Centro. CEP: 65923-000 — Amarante 
iJo Maranhão MA. através do seu Pregoeiro Municipal, instituído 
pela Portaria  ii"  2342021 -  GAP  de 02 de março de 2021, torna 
público que. com  base na lei Federal n° 10.520/2002, 
regulamentado pelo Decreto Municipal 018/2021,  art.  15 da Lei IV 
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 especie, 
realizará as 09:00hs (nove horas) do dia 11 de Agosto de 2021. a 
licitação na modalidade PRECAO, na forma ELETRÔNICA, do 
tipo Menor  Prey)  por Item, objetivando Registro de Preços para 
eventual prestação dos serviços de dedetização, desinsetização, 
desinfecção, desratização e limpeza das caixas d'água com o 
fornecimento de mão de obra, todos os insumos, materiais, 
equipamentos necessários a serem executados nos prédios públicos 
de Amarante do  Maranhao  - MA. Este Edital e seus anexos estão 
disposição dos interessados no endereço supra. de 2" a 6' feira. no 
horário das 08:00k (oito horas) as 13:001is (treze horas), onde 
poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos por meio digital 
pela intemet, através do nosso endereço eletrônico no  site:  
littps: ainarante.ma.vv.br  ou no  site  do PORTAL DE 
COMPRAS PUBLICAS 
https./AN port  a I decompraspub cas.co m.bri Esclarecimentos 
adicionais, no mesmo endereço. Amarante do Maranhão (MA), 29 
de Julho de 2021. Clebio Cardoso Pinheiro Pregoeiro Municipal  

AV ISO  DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 
031/2021 - PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS - Prefeitura 
Municipal de Amarante do Maranhao/MA,  corn  sede na Av. 
Deputado  La  Rocque, 1229. Centro. CEP: 65923-000 — Amarante 
do Maranhão MA, através do seu Pregoeiro Municipal. instituido 
pela Portaria n" 2342021 -  GAP  de 02 de março de 2021, toma 
público que,  corn  base na Lei Federal n° 10.520/2002, 
regulamentado pelo Decreto Municipal 018/2021,  art.  15 da Lei n° 
8.666 regulamentado pelo Decreto Municipal 019/2021, Lei 
Complementar IV 123/2006, regulamentado pelo Decreto 
Municipal n° 017.2021 e demais normas atinentes à espécie, 
realizara as 14:00hs (nove horas) do dia 11 de Agosto de 2021, a 
licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETR6NICA. do 
tipo Menor Prego por Item, objetivando Registro de Preços para 
eventual aquisição de Móveis. Eletrodomésticos e Eletrônicos, para 
atender as necessidades das Secretarias Municipais de Amarante do 
Maranhão - MA. Este Edital e seus anexos estão à disposição dos 

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