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AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2021 
PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS 

Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão/MA, com sede na Av. Deputado  
La  Rocque, 1229, Centro. CEP: 65923-000 — Amarante do Maranhão/MA, 
através do seu Pregoeiro Municipal, instituído pela Portaria n° 234/2021 -  GAP  
de 02 de março de 2021, torna público que, com base na Lei Federal n° 
10.520/2002, regulamentado pelo Decreto Municipal 018/2021,  art.  15 da Lei n° 
8.666 regulamentado pelo Decreto Municipal 019/2021, Lei Complementar n° 
123/2006, regulamentado pelo Decreto Municipal n° 017/2021 e demais normas 
atinentes à espécie, realizará ás 09:00hs (nove horas) do dia 24 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 material elétricos para atender as necessidades das Secretarias Municipais 
de Amarante do Maranhão/MA. Este Edital e seus anexos estão à disposição 
dos interessados no endereço supra, de 2a  a 6a  feira, no horário das 08:00hs 
(oito horas) ás 13:00hs (treze horas), onde poderão ser consultados 
gratuitamente ou obtidos por meio digital pela internet, através do nosso 
endereço eletrônico no  site:  https://http://amarante.magov.br   ou no  site  do 
PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS 
https.//www.portaidecornpraspublicas.com.br/ Esclarecimentos adicionais, no 
mesmo endereço. 

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

Pregoeiro Municipal 
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Sábado, 17 de abril de 2021 

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

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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO -  CPL 
E-mail:  cpi_ainarante@outiook.com  I https://http:// 

amarante.ma.gov.br  

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N°00112021 A Prefeitu-
ra Municipal de Amarante do Maranhao/MA, com sede na Av. Deputado  La  
Rocque, 1229, Centro - Amarante do Maranhao/MA, através da Comissão 
Permanente de Licitação -  CPL,  instituida pela Portaria n°23512021 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 à 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 Maranhao/MA. Este Edital e 
seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço supra. de 
20 0  V feira, no horário  des  08:00hs (oito horas) As 13:0055 (treze flo-
ras), onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos por meio 
digitai pela  intermit,  através do nosso endereço eletrônico no  site:  tatio. 
/htto.liamararbt:_ma.gov.br Esclarecimentos adicionais, no mesmo ende-
reço. Amarante do Maranhão/MA, 19 de abril de 2021. Valdenilson de 
Sousa Costa -- Presidente da  CPL.  

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N°00212021 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, toma público que,  corn  base na Lei Federal n° 6.666/ 
93, Lei Complementar n' 123/2006 regulamentado pelo Decreto Municipal 
n° 017/2021 e demais normas atinentes d espécie, realizará ás14:00hs 
(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 Publico, e na 
Elaboração, Revisão e Adequação das Leis Orçamentarias e de Planeja-
mento e Execução Orçamentária do Poder Executivo Municipal. Este Edital 
e seus anexos estão A disposição dos interessados no endereço supra, 
de 2° a 6° 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:  nW 
/http://amarante.ma.gov.br  Esclarecimentos adicionais, no mesmo ende-
reço. Amarante do Maranhao/MA, 19 de abril de 2021. Valdenilson de 
Sousa Costa - Presidente da  CPL.  

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N°00312021 A Prefeitu-• ra Municipal de Amarante do Maranhão/MA, com sede na An. Deputado  La  
Rocque. 1229, Centro -Amarante do Maranhao/MA, através de Comissão 
Permanente de Licitação -  CPL.  instituida pela Portaria n° 235/2021 de 02 
de março de 2021, toma público que, com baseou Lei Federal n°9.6661 
93, Lei Complementar n° 123/2006 regulamentado pelo Decreto Municipal 
n° 017/2021 e demais normas atinentes à espécie, realizara As 08:00h5 
(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 
Escritorio de Advocacia para prestação de serviços técnico juridico na  
area  de contencioso judicial que não se enquadre, pela sua natureza, aos 
trabalhos rotineiramente prestados pelo coroo permanente do Município. 
Este Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no ende-
reço supra, de 2. a 60  feira, no horário das 0800h5 (oito horas) as 
13:0055 (treze horas), onde poderão ser consultados gratuitamente ou 
obtidos por meio digital pela internet, através do nosso endereço eletrôni-
co no  site:  httpellhttio://amarante.maaov.br  Esclarecimentos adicionais, 
no mesmo endereço. Amarante do Maranhão/MA, 19 de abril de 2021. 
Valdenilson de Sousa Costa - Presidente de  CPL.  

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA N° 00112021 A Prefeitura Municipal 
de Amarante do Maranhao/MA, com sede na An. Deputado  La  Rocque, 
1229, Centro - Amarante do Maranhão/MA. através da Comissão Perma-
nente de Licitação -  CPL,  instituída peia Portaria n° 235/2021 de 02 de 

rço de 2021, no uso de suas prerrogativas legais, e considerando o 
disposto  overt.  21 da Lei 11.947/2009. na Resolução CO/FNDE n° 26/2013 
e Resolução n°412015, torna público a CHAMADA PUBLICA para aqui-
sição de géneros alimenticios da Agricultura Familiar a do Empreendedor 
Familiar Rural ou suas organizações, para  Blender  os alunos da rede  
Malice  do Mun.cipio de Amarante do Maranhao/MA. Os Grupos Formais/ 
Informais e Fornecedores Individuais deverão apresentar a documenta-
ção para habilitação e o Projeto de Venda do dia 19/04/2021 ate o dia 10/ 
052021  des  0800 As 13:00 Pra no Setor de Licitaçôes de Prefeitura 
Municipal de Amarante do Maranhão/MA. Este Edital e seus anexos estão 

disposição dos interessados no endereço supra, de 2° a 6° feira, no 
horário  des  08 00hs (oito horas) As 13:00hs (treze horas), onde poderão 
ser consultados gratuitamente ou  obtains  por meio digital pela  Internet,  
através do nosso endereço eletrônico no  site:  httos://htto./I 
amarante.ma.00v.br   Esclaredmentos adicionais, no mesmo endereço. Ama-
rante do Maranhao/MA, 19 de abril de 2021. Valdenilson de Sousa Costa 

Presidente da  CPL.  

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N°00912021 - POR-
TAL DE COMPRAS PUBLICAS - Prefeitura Municipal de Amarante do 
Maranhao/MA, com sede na Av Deputado  La  Rocque, 1229, Centro. CEP: 
65923-000 - Amarante do 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 no 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, realizara as 09:00h5  (pone  horas) do dia 30 de abril de 2021 a 
licitação na modalidade PREGAO, na forma ELETRÓNICA, do tipo Menor 
Preço, por Item, objetivando Registro de Preços para eventual aquisição 
de medicamentos, material hospitalar e correlatos de interesse da Sacra-
feria Municipal de Saúde. 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 poderao ser consul-
tados gratuitamente ou obtidos por meio digital pela internet, através do 
nosso endereço eletrônico no  site:  httos://htto://amarante.ma.dov.br  ou 
no  site  do PORTAL DE COMPRASPUBLICAShitosii 
wwwoortaldecomorasoublicas.combrIEsclarecimentos adicionais, no 
mesmo endereça 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 
Maranhao/MA. com sede na Av. Deputado  La  Rocque, 1229, Centro. CEP' 
65923-000 - Amarante do Maranhão/MA, através do seu Pregoeiro Muni-
ciao!,  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 ás 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 presto-
ção de serviços de assessoria e consultoria A secretaria de saúde, com 
vistas a opemcionalização de sistemas disponiveis do governo federal. 
do governo estadual, fundo nacional de saúde -  fns  (gerenciarnento de 
objeto e propostas), saips (sistema de apoio a implantação de  politicos  em 
saúde) e todos os programas e projetos lincados a secretaria de saúde, 

Rúbrica: áor- 

cipal n° 017)2021 e dem. n 
4116 

espécie, realizará As 
09:00h5 (nove horas) do  di e ma , a licitaçâo na modalidade 
PREGAO, na forma ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço por Item, objetivan-
do Registro de Preços pare eventual aquisição de tubos de concreto, 
bloqueie e meio fio de interesse da Prefeitura Municipal de Amarante do  
Maranhao  - MA. Este Edital escoa anexos estão a disposição dos interes-
sados no endereço supra, de 2.  a 6° feira, no horário  des  08:00hs (oito 
horas) As 13:00hs (treze horas), onde poderão ser consultados gratuita-
mente ou obtidos por meio digital pela internet, através do nosso endereço 
eletrônico no  site:  https://htto://aMarante.ma.00v br ou no  site  do PORTAL 
DE COMPRASPUBLICAShttps://womaorialdeComoraSPublicas.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° 017/2021 - POR-
TAL DE COMPRAS PUBLICAS - Prefeitura Municipal de Amarante do 
Maranhao/MA, com sede na An, Deputado  La  Rocque. 1229, Centro. CEP: 
65923-000 - Amarante do Maranhao/MA, através do 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°01712021 e demais normas atinentes a 
espécie, realizara es 09,00hs  (none  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 Pregos para eventual prestação 
dos serviços de recuperação de guia, meio tine sanetas e desobstrução 
de galerias. córregos e valas do Municiplo de Amarante do  Maranhao  - 
MA. Este Edital e seus anexos estão d 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 eletrôni-
co no  site:  httos:J/htto://amarante.ma.gov.br  ou no  site  do PORTAL DE 
COMPRASPUBLICAShttos://www.00rtaldecomorasoublicas.com.br/Escla-
recimentos  adicionais, no mesmo endereço. Amarante do  Maranhao  (MA), 
19 de abril de 2021. Clebio Cardoso Pinheiro Pregoeiro Municipal 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGAO ELETRÔNICO N°01812021 - POR-
TAL DE COMPRAS PUBLICAS - Prefeitura Municipal de Amarante do 
Maranhao/MA, com sede na An, Deputado  La  Rocque, 1229, Centro, CEP: 
65923-000 - Amarante do Maranhao/MA, através do 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 de Lei n°8.666 regulamentado 
pelo Decreto Municipal 019/2021, Lei Complementar ne 123/2006, regula-
mentado pelo Decreto Municipal n°017/2021 ademais normas atinentes 
espécie, realizará As 09:00hs  (Dove  horas) do dia 21 de maio de 2021, a 
licitação na modalidade PREGAO, na forma ELETRONICA, do tipo Menor 
Preço por Item, objetivando Registro de Preços para eventual prestação 
dos serviços de locação de máquinas pesadas com operador, para aten-
der as 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° 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 eletrôni-
co no  site:  httos://htto://amarante.ma.00v.br  ou no  site  do PORTAL DE 
COMPRASPUBLICAShttos://www oortaldecomorasoublicas.com.br/Escla-
recimentos  adicionais, no mesmo endereço. Amarante do  Maranhao  (MA), 
19 de abri/de 2021. Clebio Cardoso Pinheiro Pregoeiro Municipal 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGAO ELETRÔNICO N°01912021 - POR-
TAL DE COMPRAS PUBLICAS - Prefeitura Municipal de Amarante do 
Maranhao/MA, com sede na Av. Deputado  La  Rocque, 1229, Centro, CEP: 
65923-000 - Amarante do Maranhão/MA, através do seu Pregoeiro Muni-
cipal, instituldo pela Portaria n°23412021 -  GAP  de 02 de março de 2021, 
toma público  qua.  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 24 de maio de 2021, a 
licitação na modalidade PREGAO. na  forma ELETRONICA, do tipo Menor 
Preço por Item, objetivando Registro de Pregos para eventual aquisição 
de material elétricos para atender as necessidades das Secretarias Mu-
nicipais de Amarante do Maranhao/MA. Este Editor e seus anexos estão 
disposição dos interessados no endereço supra, de 2° a 6° feira, no 
horário das 08:00hs (oito horas) es 13:00hs (treze horas), onde poderão 
ser consultados gratuitamente ou obtidos por meio digital pela internet. 
através do nosso endereço eletrônico no  site:  httos://http:// 
amarante.maaov.br  ou no  site  do PORTAL DE COMPRASPUBLICAShttosl 
/www.portaldecompraspublicas.com.br/Esclarecimentos  adicionais, no 
mesmo endereço. Amarante do  Maranhao  (MA), 19 de abril de 2021. 
Clebio Cardoso Pinheiro Pregoeiro Municipal 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N°02012021 - POR-
TAL DE COMPRAS PUBLICAS - Prefeitura Municipal de Amarante do 
Maranhao/MA, com sede na Av. Deputado  La  Ronque. 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 baseou 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  
weenie  realizará es 09:00hs  (pone  horas) do dia 26 de maio de 2021, a 
licitação na modalidade PREGAO, na forma ELETRÓNICA, do tipo Menor 
Preço por Item, objetivando Registro de Preços para eventual aquisição 
de material, equipamentos e EPI para atender a necessidades de ilumina-
ção pública de Amarante do Maranhão/MA. Este Edital e seus anexos 
estão A disposição das interessados no endereço supra, de 2° a 60  feira, 
no horário das 08:00hs (oito horas) As 13:00hs (treze horas), onde pode-
rão ser consultados gratuitamente ou obtidos por meio digital pela internet, 
através do nosso endereço eletrônico no  site:  https://htto:// 
amarante.ma.gov  br ou no  site  do PORTAL DE COMPRASPUBLICAShttasi 
/www.00rtaldecomprasoublicas.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°02112021 - POR-
TAL DE COMPRAS PUBLICAS - Prefeitura Municipal de Amarante do 
Maranhao/MA. com sede na Av. Deputado  La  Rocque, 1229. Centro, CEP: 
65923-000 -Amarante do Maranhao/MA, através do seu Pregoeiro Muni-
cipal, instituido pela Portaria n°234/2021 -  GAP  de 02 de março de 2021. 
toma público que, com base 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°12312006, regula-
mentado pelo Decreto Municipal n°017/2021 e demais normas atinentes 
espécie, realizara As 09:03hs (nave horas) do dia 28 de maio de 2021. a 
licitação na modalidade PREGAO, na forma ELETRÔNICA, do tipo Menor 
Preço por Item, objetivando Registro de Pregos para eventual aquisição 
de materiais de construção de interesse de diversas Secretarias Munici-
pais de Amarante do Maranhao/MA. Este Editsl e seus anexos estão 
disposição dos interessados no endereço supra, de 2. a 6° feira, no 
horário das 08:00h5 (oito horas) es 13:00hs (treze horas), onde poderão 
ser consultados gratuitamente ou obtidos por meio digital pela internat, 
atra  vas  do nosso endereço eletrônico no  site:  Mips:Philp:II 
aMorante  WY  brocou  site  do PORTAL DE COMPRASPUBLICAShaosi 
/www.00rta)decomorasoublicas.combr/Esclarecimentos adicionais, no 
mesmo endereço. Amarante do  Maranhao  (MA), 19 de abril de 2021. 
Clebio Cardoso Pinheiro Pregoeiro Municipal 

• 

AVISO DEABERTURA. PREGÃO PRESENCIAL N°002/2021. OBJE-
TO, Registro de Preços para eventual e futura aquisição de Paes e 
Bolos, para atender as demandas das Secretaries do Município de Porto 
Franco, ABERTURA: 05 de maio de 2021, ás 09:00h (nove  hares).  TIPO 
DE LICITAÇÃO: Menor Prego Por Item. ENDEREÇO Praça Demétrio Mi-
lhomem, n° 10, Centro, Porto Franco/MA, OBTENÇÃO DO EDITAL: 
Editor 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  °finial  
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 CIROUEIRA DE SOUSA 
Pregoeira. 

AVISO DE ABERTURA. PREGÃO PRESENCIAL N°003/2021. OBJE-
TO: Registro de Preços para eventual e futura aquisição de  Gas  de 
Cozinha Engarrafado GLP P13 e P45, tipo doméstico (Recarga) e Botirão 
de Gás de Cozinha GLP P13 (Vasilhame), para atender as demandas das 
Secretarias do Muniu/pio de Porto Franco. ABERTURA: 06 de maio de 
2021. As 09:00h (nove horas). TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Prego Por 
Item, ENDEREÇO:  Prow  Demétrio Milhomem, 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 Unite-
çao -  CPL,  situada na Praça Demétrio Milhoment n° 10, Centro, Porto 
Franco/MA, e no sitio oficial deste poder executivo - 
vAtwv.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. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO-MA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

AVISO DE ABERTURA. PREGAO PRESENCIAL N°001/2021. OBJETO 
Registro de Pregos pare eventual e future aquisição de Carne  Bovine,  ouro 
atender as demandas  des  Secretaries do Municipio de Porto Franco. ABER-
TURA 04 de maio de 2021, as 09:00h (nove horas). TIPO DE LiciTAçÃo:  
Manor  Preço Por Item ENDEREÇO' Praça Demétrio Mi/homem, n°10, Centro, 
Porto Franco/MA, OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus anexos estão 
disposição dos interessados, de 20  a 6° feira, em dias úteis, no horário das 
08:00h (oito horas) As 12:006 (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 - 
wiww.portofranco.ma.gov.br, onde poderão ser consultados ou obtidos 
gratuitarnente. Esclarecimentos adicionais no endereço supra ou pelo  e-
mail  cpl.portofranco@gmail.com. Porto Franco/MA. 15 de abril de 2021. 

JAILMA CIROUEIRA DE SOUSA 
Pregoeira. 

JAILMA  CIRQUE  IRA DE SOUSA 
Pregoeira. 

visando A captação de recursos para o municIpio na  area  da saúde. Este 
Editsl e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço 
supra, 4e2° 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 interne!. através do nosso endereço eletrônico no  site:  https:// 
hSo)/oniarante.ma.es .brou no  site  do PORTAL DE COMPRASPUBLICASht-
tos://wWw.00rtaldecomOraSOublicas com br/Esclarecimentos adicionais, no 
mesmo endereço Amarante do  Maranhao  (MA), 19 de abril de 2021. Clebio 

• Cardoso Pinheiro Pregoeiro Municipal 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N°01112021 - 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, 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 normas atinentes A espécie. realizará es 09:00hs 
(nove horas) do dia 03 de maio de 2021, a licitação na modalidade PREGAO. 
na  forma ELETRÔNICA, do tipo Menor Prego, por Item objetivando Registro 
de Preços para eventual aquisição de equipamento hospitalar. e material 
permanente para Secretaria Municipal de  Saudis  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) es 
13:00hs (treze horas), onde poderão ser consultados gratuitamente ou ob-
tidos por meio digital pela internet, através do nosso endereço eletrônico no  
site:  httOS://htto://amarente.Ma.govar ou no  site  do PORTAL DE COM-
PRASPUBLICAShttos://www portaldecomorasoublicas.com.br/Esclareci-
mentos  adicionais, no mesmo endereço. Amarante do  Maranhao  (MA). 19 de 
março de 2021. Clebio Cardoso Pinheiro Pregoeiro Municipal 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGAO ELETRÔNICO N°01212021 - 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°23412021 -  GAP  de 02 de março de 2021, torna público que, 
com base na Lei Federal n° 10.520/2002, regulamentado pelo Decreto Muni-
cipal 018/2021,  art.  15 da Lei n°8.666 regulamentado pelo Decreto Municipal 
019/2021, Lei Complementar n° 123/2006, regulamentado pelo Decreto Muni-
cipal n°01712021 e demais normas atinentes A espécie, realizara as 09:00h5 
(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 Municipio de Amarante do  
Maranhao  - MA. Este Edital cacos anexos estão á disposição dos interessa-
dos no endereço supra. 0e2° a 6° feira, no horário das 08:00h5 (oito horas) 
as 13:00hs (treze  hares).  onde poderão ser consultados gratuitamente ou 
obtidos por meio digital pela internet, através do nosso endereço eletrônico 
no  site:  rittiaSI/httO//amarante rna.gov.br  ou no  site  do PORTAL DE COM-
PRASPUBLICAShitos://www.00rtaldecomorasoublicas.com.br/Esclareci-
mentos  adicionais, no mesmo endereço. Amarante do  Maranhao  (MA), 19 de 
abril de 2021. Clebio Cardoso Pinheiro Pregoeiro Municipal 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N°01312021 - 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, torna  publicist  que, 
com base na Lei Federal n° 10.520/2002, regulamentado pelo Decreto Muni-
cipal 018/2021.  art.  15 da Lei n°9,600 regulamentado pelo Decreto Municipal 
019/2021, Lei Complementar n° 123/2006, regulamentado pelo Decreto Muni-
cipal n°017/2021 ademais normas atinentes à espécie. realizará As 09:00h5 
(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 Pregos para eventual aquisição de livros para Educaçao Infantil I. Educe-
çao Infantil II e Educaçao Infantil  III  da rede Municipal de Amarante do Mara-
nhão/NA, Este Edital ascos 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 permeio digital pela internet, através do nosso endereço eletrônico no  
site:  )rttos://htto://amarante ma.aov.br  ou no  site  do PORTAL DE COM-
PRASPUBLICAShilos://www.00rtaldecomorasoublicas.com.br/Esclareci-
mentos  adicionais, no mesmo endereço. Amarante do  Maranhao  (MA), 19 de 
março de 2021. Clebio Cardoso Pinheiro Pregoeiro Municipal 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGAO ELETRÔNICO N° 01412021 - PORTAL 
DE COMPRAS PUBLICAS - Prefeitura Municipal de Amarante do  Maranhao/  
MA,  corn  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 oelo Decreto Muni-
cipal 018/2021.  art.  15 da Lei n°8666 regulamentado pelo Decreto Municipal 
019/2021, Lei Complernentar n° 123/2006, regulamentado pelo Decreto Muni-
cipal n°017/2021 e demais normas atinentes à espéce, realizará As 09:00hs 
(nove horas) do dia 10 de maio de 2021,a licitação na modalidade PREGAO, 
na forma ELETRÔNICA, do tipo Menor Prego per Item, objetivando Registro 
de Pregos para eventual prestação de serviços funerárias, traslados e 
fornecimento de urnas funerárias, para atender a demanda da Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Social do Município de Amarante do Murando 
- 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) es 
13:00hs (treze horas). onde poderão ser consultados gratuitamente ou ob-
tidas por meio digital pela internet, atraves do nosso endereço eletrônico no  
site:  httos://http://amarante.ma.00v.br  ou no  site  do PORTAL DE COM-
PRASPUBLICAShitps://wwwoortaldecomorasoublicas.contbr/Esclareci-
mentos adicionais, no mesmo endereço. Amarante do  Maranhao  (MA), 19 de 
abril de 2021. Clebio Cardoso Pinheiro Pregoeiro Municipal 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGAO ELETRÔNICO N°01512021 - PORTAL 
DE COMPRAS PUBLICAS - Prefeitura Municipal deAmarante do  Maranhao/  
MA, com sede na Av. Deputado  La  Rocque, 1229. Centro. CEP: 65923-000 - 
Amarante do Maranhão/MA, atravas do seu Pregoeiro Municipal, instituldo 
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 c° 123/2006, regulamentado pelo Decreto Muni-
doai n°0172021 e demais normas atinentes é espécie, realizará es 09:00hs 
(nove horas) do dia 12 de maio de 2021. a licitação na modalidade PREGAO, 
ria forma ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço por Item. objetivando Registro 
de Pregos para eventual prestação dos serviços de recuperação da pavi-
mentação asfáltica da malha vieria de Cidade de  Amaranth  do  Maranhao  - 
MA. Este Edital e seus anexos estão a 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 ob-
tidos por meio digital pela intemet, através do nosso endereço eletrônico no  
site:  httos://http:Bamarante.ma.aov,br ou no  site  do PORTAL DE COM-
PRASPUBLICAShttps://www.portaldecomprespublicas.com.br/Esclareci-
mentos  adicionais, no mesmo endereço. Amarante do  Maranhao  (MA), 19 de 
abril de 2021. Clebio Cardoso Pinheiro Pregoeiro Municipal 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N°01612021 - PORTAL 
DE COMPRAS PUBLICAS - Prefeitura Municipal de Amarante do  Maranhao/  
MA. com sede na Av. Deputado  La Roams.  1229, Centro. CEP: 65923-000 - 
Amarante do Maranhao/MA, através do seu Pregoeiro Municipal, instituldo 
pela  Pagoda  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°0.666 regulamentado pelo Decreto Municipa 
019/2021, Lei Complementar n° 123/2006, regulamentado pelo Decreto Muni 
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poderão ser consultados gratuitamente obtidos por meio 
digital pela internet, através do nosso endereço eletrônico no  site:  

htp amarante.ma.t;ov.br ou no  site  do PORTAL DE 
COMPRASPUBLICAShttps:Aovw.pona kicçommaspublicas.Lo  
.br Fsclarecimentos adicionais, no mesmo endereço. Amarante do 
Maranhão (MA), 19 de abril de 2021. Clebio Cardoso Pinheiro 
Pregoeiro Municipal 

AVISO LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 
015/2021 - PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS - Prefeitura 
Municipal de Amarante do Maranhão MA.  corn  sede na Av. 
Deputado  La  Roque. 1229. Centro. CEP: 65923-000 — Amarante 
do Maranhão/MA, através do seu Pregoeiro Municipal. instituido 
pela Portaria n" 234 20-21 -  GAP  de 02 de março de 2021. torna 
publico que.  coin  base na Lei Federal  IC  10.520/2002, 
re,hilanientado pelo Decreto Municipal 018/2021,  art.  15 da Lei n" 
S.666 regulamentado pelo Decreto Munkipal 019/2021, Lei 
Complementar n' 123/2006, regulamentado pelo Decreto 
Municipal n 017/2021 e demais normas annemes à espécie, 
realizara á5 09:001is (nove horas) do dia 12 de maio de 2021. a 
licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÓNICA, 
do tipo Menor Prego por Item, objetivando Registro de Preços 
para eventual prestação dos serviços de recuperação da 
pavimentação asfiltica da malha viária da Cidade de Amarante do 
Maranhão — MA. Este Edital e seus anexos estão à disposição dos 
interessados no endertyco 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 
internei. ¡graves do nosso endereço eletrônico no  site: 
hops:  /http: amarante.ma.gov.br  ou no  site  do PORTAL DE 
CO P RA S PUBLICA Shttps /www „poit ildCÇOin_praspublicas.com  
hr   Esclarecimentos adicionais, no mesmo enderego. Amarante do  

Maranhao  (MA), 19 de abril de 2021. Clebio Cardoso Pinheiro 
Pregoeiro Municipal 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 
016/2021 - PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS - Prefeitura 
Municipal de Amarante do  Maranhao  MA , com sede  ¡la  Ak. 
Deputado  La  Rocque. 1229. Centro. CEP: 65923-000 Amarante 
do Maranhdo/MA. através do seu Pregoeiro Municipal. instituido 
pela Portaria n" 234,2021 -  GAP  de 02 de março de 2021, torna 
público que.  coin  base na Lei Federal n' 10.520/2002, 

gulamentado pelo Decreto Municipal 018i2o21,  art.  15 da Lei n' 
.666 regulamentado pelo Decreto Municipal 019/2021. Lei 

Complementar  it'  123/2006, regulamentado pelo Decreto 
Municipal n 017/2021 e demais normas atinentes à espécie. 
realizará as 09:00hs (nove horas) do dia 14 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 tubos de concreto. bloqueie e moo no  
de interesse da Prefeitura Municipal de Amarante do  Maranhao  - 
MA. Este Edital e seus anexos estimo i disposição dos 
interessados no endereço supra. de 2' a 6' lira, 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:  
Intps:Attp:,  amaranteina.gov.br  ou no  site  do PORTAL DE 
COMPR A SPLifit. ASh  ups:  ./wwvv.portaldecompraspublieas.com  
.brisclarecimentos adicionais, no mesmo endereço. Amarante do  
Maranhao  (MA), 19 de abril de 2021. Clcbio Cardoso Pinheiro 
Pregoeiro Municipal 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 
017/2021 - PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS - Prcleitura 
Municipal de Amarante do Maranhão MA.  coin  sede na Av. 

Deputado  La  Rocque, 1229, Centro. CEP: 65923-000 — Amarante 
do Maranhão/MA, através do seu Pregoeiro Municipal, instituido 
pela Portaria 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 17 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 dos serviços de recuperação de guia. meio 
fio e sarjetas e desobstrução de galerias, córregos e valas do 
Municipio de Amarante do Maranhão - MA. Este Edital e seus 
anexos estão á disposição dos interessados no endereço supra, de 
2' a 6" feira, no horário das 08:00hs  (ono  horas) ás 13:00hs (treze 
horas), onde poderio ser consultados gratuitamente ou obtidos 
por meio digital pela interne!, através do nosso endereço 
eletrônico no  site:  https://http:  iarnarante.tna.gov.br  ou no  site  do 
PORTAL, DE 
COMPRASPUBLICAShttps:jvvww.portaldecompraspublicas.com  
.brEsclarecimentos adicionais, no mesmo endereço. Amarante do  
Maranhao  (MA), 19 de abril de 2021. Clebio Cardoso Pinheiro 
Pregoeiro Municipal 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 
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 Maranhão/MA, através do seu Pregoeiro Municipal, instituído 
pela Portaria n" 234/2021 -  GAP  de 02 de março de 2021, torna 
publico 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 123/2006. regulamentado pelo Decreto 
Municipal n° 017/2021 e demais normas atinentes à espécie, 
realizará ás 09:00hs (nove horas) do dia 21 de maio de 2021, a 
licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, 
do tipo Menor Prego por Item, objetivando Registro de Preços 
para eventual prestação dos serviços de locação de máquinas 
pesadas  coin  operador, para atender as necessidades da Prefeitura 
Municipal de Amarante do Maranhão/MA. 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) 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:Ihttp:,/amarante.ina.gov.br  ou no  site  do 
PORTAL DE 
C OMP RA SPU13L  IC  AShttp s://www.pona  ki eco mpraspublicas.co m  
.brEsclarecimentos adicionais, no mesmo endereço. Amarante do  
Maranhao  (MA), 19 de abril de 2021. Clebio Cardoso Pinheiro 
Pregoeiro Municipal 

.AN  ISO  DE LicurAçÃo PREGÃO ELETRÔNICO N° 
019/2021 - 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, 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° 
K666 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 24 de maio de 2021. a 

NOTA: Assinado eletronicamente conforme  art.  2°. Inciso lidaI Lei n°424 de 28 de Março de 2017 
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':..ilação na modalidade PREGÃO, na fia-una ELETRÔNICA, 
tipo Menor Preço por Item, objetivando Registro de Preços 

para eventual aquisição de material elétricos para atender as 
necessidades das Secretarias Municipais de Amarante do 
Maranhão/MA. Este Edital e seus anexos estão á disposição dos 
interessados no endereço supra, de 2" a 6 feira, no horário das 
08:00hs (oito horas) as 13:00hs (treze horas), onde poderão ser 
consultados gratuitamente ou obtidos por meio digital pela 
interne', através do nosso endereço eletrônico no  site:  

amaraniena.gov.br  ou no  site  do PORTAL DE 
COMPRA SPUBLTC A S  http s://www.porta  Idecompraspublicas.co  
hi   Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço. Amarante do 
Maranhão (MA), 19 de abril de 2021. Clebio Cardoso Pinheiro 
Pregoeiro Municipal 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 
020/2021 - PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS - Prefeitura 
Municipal de Amarante do  Maranhao.  MA, com sede na A‘, 
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  if  10.520/2002, 
regulamentado pelo Decreto Municipal 018/2021,  art.  15 da Lei  if  
8.666 regulamentado pelo Decreto Municipal 019/2021, Lei 
Complementar  if'  123/2006, regulamentado pelo Decreto 
Municipal n° 017/2021 e demais normas atinentes a espécie. 
realizará as 09:00hs (nove horas) do dia 26  dc  maio de 2021, a 
licitação na modalidade PREGAO, na forma ELETRONICA. 
do tipo Menor Preço por Item, objetivando Registro de  Preps  
para eventual aquisição de material, equipamentos e EP1 para 
atender a necessidades da iluminação publica 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 obtidos por meio digital pela 
internet, através do nosso endereço eletrônico no  site: 
blips:  ihttp:, ,amarantema.gov.br  ou no  site  do PORTAL DE 
COM PR A SPUBL ICA Shttps://w xvvv .portaldecomprasnublicas.com  
,br, Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço. Amarante do 
Maranhão (MA), 19 de abril de 2021. Clebio Cardoso Pinheiro 
Pregoeiro Municipal 

.br  Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço. Amarante do 
Maranhão (MA), 19 de abril de 2021. Clebio Cardoso Pinheiro 
Pregoeiro Municipal 

VISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° Ilir121/2021 - 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. instituído 
pela Portaria  if  234•2021 -  GAP  de 02 de março de 2021. torna 
público que, com base na Lei Federal  if'  10.520/2002, 
regulamentado pelo Decreto Municipal 018/2021,  art.  15 da Lei n° 
8.666 regulamentado pelo Decreto Municipal 019/2021, Lei 
Complementar  if  123/2006, regulament  ado  pelo Decreto 
Municipal n" 017/2021 e demais normas atinentes  ii  espécie, 
realizara as 09:006s (nove horas) do dia 28 de maio  dc  2021, a 
licitação na modalidade PREGÃO, na forma  ELF  TRÔNICA, 
do tipo Menor Preço por Item, objetivando Registro de Pregos 
para eventual aquisição de materiais de construção de interesse de 
diversas Secretarias Municipais 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 obtidos por meio digital pela internei, através do 
nosso endereço eletrônico no site:  
hitps://http*amarante.ma.gov.br ou no  site  do PORTAL DE 
COMPRASPUBLICASIMps://www  Tort  a  Id  eco mprasp ub licas.com   

NOTA: Assinado eletron camente conforme  art.  2°, Inciso  III.  da Lei n°424 de 28 de Março de 2017 
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gratuitameme ou obtidos tiiir meio ¼ Id petit (picnic'.  alias és do 
endereço eletrônico no  site:  https://http://amaranicona.goy, 

br  on  no silc do PORTAL DE C(1)1\ 1PP SPCBE ICAShtto;flu ts-w. 
portaldecompraspublicas.com.buffseloreyintentas adieionais. no 
mesmo endereço. Amarante do  Maranhao  $ MA I, 19  dc  abril  dc  2021. 
Cletno Cardoso Pinheiro Pregoeiro Municipal. 

.AVISO DE LICITACAO PREGÃO  ELL  IRÓNICO IN° 015/2021 
- PORTAL 1W COMPRAS PURLICVS Preteitura Municipal de 
Ainarantodo klaranhão. M.N. com  sede i.ta As Deputado  La  Roeque, 
1229. Cenwo.  CFI':  65923-0(0 — Amarante do 1\-laranhão/M.A. através 
do  ',cu  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 
01 o202 I.  art.  15 da 1..ei 0 8.066 regulamentado pelo Decreto Mu- 
u 019/2021. Lei  Complemental.  fl.  123/2006. regulamentado  
pelt)  Decreto Municipal  it  017.2021 e  denials  normas atinentes 
espe,..ie.rell1171.1fit as 09:00hs ( nove  hi  5.1' do dia 12 de maio de 2021. 

na modalidade PREGAO. no tornei ELETRÔNICA, do 
tipo Menor Preço por Item, objetivando Registro de Preços para 
eventual prestação dos serviços de recupeiação da .pavimentação as- 

ica da malha viária da Cidade de A  marmite  do  Maranhao  MA. 
Este Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no 
endereço supra. de 2" 't (1' feira, no horario das 08:00hs ( oito horas) as 
13:00hs (treze floras), onde poderão scr consultados gratuitamente 
OU obtidos por meio digital pela init,roct. atraves do  miss()  endereço 
eletrônico no  site:  littps://http://amaranteana.ov.br  ou no  site  do 
PORTAL DE COMPRASI1 IBLICAShttps://www.portaldecom-
praspublicas.com.hr/Eselarecimentos  adicionais. no mesmo en-
dercço. Amaranie do  Maranhao  (MA). 19 de abril  dc  2021, Clebio 
Cardoso Pinheiro Pregoeiro Municipal, 

AVISO DE LICTIAC,i3O PREGA.0  ELF  URôNICO N° 016/2021 
- PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS Prefeitura Municipal de 
Amara= do  Maranhao  MA, com scde na Av. Deputado  La  Rocque. 
1229. Centro. CEP: 65923-000 — Amarante do Maranhão/MA, altaVës 
do seu Pregoeiro Municipal, instituido pela Portaria n" 234 .2021 -  
GAP  de 02 de março de 2021. torna pnblicti que. com  base na I.ci Fede-
ral rr' 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 ()I 7,2021 e demais normas atinentes A espécie. realizara As 09:00hs 
(no\ e horas) do dia 14 de maio  dc  202 i. a licitação na modalidade 
PREGO. na  forma ELETRÔNICA. do tipo Menor  Prow  por Item. 
objetivando Registro de Preços  pain  es entual aquisição de lobos  dc  
cot ereto. bloquete e meio fio de inteiesse da Prefeition r tunicipal de 
Amarante do  Maranhao  - MA. Este Edital e seus anexos estão a dispo- 
sição dos interessados no endereço supra, de 2'' a teira, no horário das 
08:00hs (oito horas) ás I 3:00bs (treze horas), onde poderão ser consul-
tados gratuitamente ou obtidos por  rock)  digital pela internei. atrayés do 
nosso endereço eletrônico no  site:  https://http://amaranie.nut.gov, 
br ou no  site  do MIME DL COMPRASPUBLICAShttps://www. 
portaidecompraspublicas.combriEsciarccinientos  adicionais, no 
mesmo endereço, Amarante do  Maranhao  N't At. 19 de abril de 2021. 
Clebio Cardoso Pinheiro Pregoeiro 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO El ETRÔNICO N°017/2021 
- PORTAL DE  COMMAS  PUBLICAS Prefeitura Municipal de 
Amarante do  Maranhao  MA com sede  lid  Av. Deputado  La  Rocque, 
1229. Centro. CEP: 65923-000 -- Amarante do Maranhao/MA. atraves 
do  sett  Pregoeiro Municipal, instituido pela Portaria  if  234.2021 -  GAP 
dc  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 Decido Municipal 019/2021. Lei 
Complementar n" 123,2(106. regulamentado pelo Decreto Municipal 
• 017/2021 e  denials  normas atinentes o espécie. realizarti as 09:00hs 
Move horas) do dia 17  de maio de 2071_ lieitaçlo na modalidade  

PREGÃO,na tOnna ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço por Item, 
objetivando Registro de Preços  pant  eventual prestação dos serviços de 
recuperação de guia, meio fio e sarjetas e desobstrução de galerias, cor-
regos e valas do Município de Amarante do Maranhão - MA. Este Edital 
c seus anexos estdo a disposição dos interessados no endereço supra, de 
2' a 6" leira, no horário das 08:00hs (oito horas) ás 13:00hs (treze horas). 
onde poderdo ser consultados gratuitamente ou obtidos por meio digital 
pela internei, através do nosso endereço eletrônico no  site:  https://http:// 
ansarante.ma.gow,br ou no  site  do PORTAL DE COMPRASPUBLI-
CAShttps://www.portaldecompraspublicasamm.br/Esclarecimentos  
adicionais. no mesmo endereço. Amarante do  Maranhao  (MA), 19 de 
abril  dc  2021. Clebio Cardoso Pinheiro Pregoeiro Municipal. 

AVISO DE LICITACAO PREGÃO ELETRÔNICO N° 018/2021 
- POR [AI. DE COMPRAS PUBI.ICAS - Prefeitura Municipal de 
Amarante do Maranhdo/MA,  eons  sede na  AV.  Deputado  La  Roque. 
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,  cons  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 Mu-
nicipal im 017/2021 e demais normas atinentes à espécie, realizará 
as 09:00hs (nove horas) do dia 21 de maio de 2021, a licitação na 
modalidade PREGÃO, na forma ELETRONICA, do tipo Menor 
Preço por Item, objetivando Registro de Preços para eventual 
prestação dos serviços de locação de maquinas pesadas  corn  operador, 
para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Amarante do 
Maranhdo/MA. Este Edital e seus anexos estão à disposição dos in-
teressados no endereço supra. de 2' a e 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:  httus://httu://aniarante.ma.gov,  
hi  ou no  site  do PORTAL DE COMPRASPUBLICAShttps://www. 
portaldecompraspublicas.com.hr/Fsclarecimentos  adicionais, no 
mesmo endereço. Amarante do Maranhão (MA). 19 de abril de 2021. 
Clebio Cardoso Pinheiro Pregoeiro Municipal. 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2021 
- PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS - Prefeitura Municipal de 
Amarante do Maninhda/MA, com sede na Av. Deputado  La  %segue, 
1229, Centro, CEP: 65923-000 — Amarante do Maranhilo. MA, através 
do  sett  Pregoeiro Municipal, instituído pela Portaria n" 234/2021 -  GAP  
de 02 de março de 2021, toma público que, com base na Lei Federal n° 
10,520/2002. regulamentado pelo Decreto Municipal 018/2021,  art.  15 da 
Lei n' 8.666 regulamentado pelo Decreto Municipal 0192021. Lei Comple-
mentar rU 123.2006, regulamentado pelo Decreto Municipal IV 0172021 
e demais nonnas atinentes a espécie, realizará as 09:00hs (nove horas) 
do dia 24 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 aquisição de material elétricos 
para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Amarante 
do Moran's:10/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 13:001is (treze horas). onde poderão ser consultados 
gratuitamente ou obtidos por meio digital pela intemet, através do nosso 
endereço eletrônico no  site:  httpsillittp://amarante.ma.gov.br  ou no  
site  do PORTAL DE COMPRASPUBLIC A Sh  Ups  ://www.portalde-
etimpraspublicas.com.br/Esclarecimentos  adicionais, no mesmo 
endereço. Atnarante do  Maranhao  (MA), 19 de abril de 2021. Clebio 
(..'ardoso Pinheiro Pregoeiro Municipal. 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 020/2021 
- POICIAL DE COMPRAS PUBLICAS - Prefeitura Municipal de 
Amarante do Maranhão/MA, com sede na Av. Deputado  La  Rocque, 
1229, Centro. CEP: 65923-000 — Amarante do Maranhdo'MA, através 

seu Pregoeiro Municipal, instituído pela Portaria 234/2021 -  GAP  
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