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FL (S) 
Ritbricz- 

AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS N° 005/2021 

A Prefeitura 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° 235/2021 de 02 de março 
de 2021, torna público que,  corn  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, realizará as 14:00hs (catorze horas) do dia 18 de maio de 2021, 
a licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, do tipo Menor Preço Global, 
objetivando contratação de empresa especializada para prestação de serviços 
profissionais especializados na assistência técnica ao gerenciamento fiscalização, 
assessoria técnica (cadastramento e acompanhamento de proposta ) e controle de 
obras no âmbito de plataformas gerenciais SIMEC, SICONV E SISMOB, no Município 
de Amarante 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) 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://ht_Vilarnarante.rna..gpv.br  Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço. 

Amarante do Maranhão/MA, 29 de abril de 2021. 

,(01 
Valden !son de Sousa Costa  

Presidente da  CPL  
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AVISO DE LICITAÇÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N" 
004/2021 A Prefeitura Municipal  dc  Arnarante do Maranhao/MA.  
corn  sede na Av. Deputado  La  Rocque, 1229. Centro — Amarante 
do Maranhão/MA. através da Comissão Permanente  dc  Licitação - 
CPI., instituida pela Portaria n' 235 2021 de 02 de março de 
2021. toma público  clue, corn  base na Lei Federal a' 8.666 93, Lei 
Complementar n° 123'2006 regulamentado pelo Decreto 
Municipal n4  017 2(121 e demais normas atinentes à especie, 
realiira as 08:00hs (oito horas) do dia 18 de maio de 2021, a 
licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, do tipo Menor 
Preço Global, objetivando contratação de empresa especializada 
para prestação de serviços de limpeza urbana, coleta de residuos 
em gerai no Municipio de Amarante - MA. Este  HAM  e seus 
anexos estão a disposição dos interessados no endereço supra, de 

a 6' feira. e liordrio das 08:00hs (oito horas) as 13:0011s (treze 
horas), onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos Oi 

meiôduahal pela  interact.  através do nosso endereço eletrônico nu  
site: baps: lamarante.ma.uov.hr  Esclarecim  emus  adicionas. 
no mesmo endereço. Amarante do  Maranhao  MA. 10 de abril de 
2021. Valdenilson de Sousa Costa — Presidente da  CPL.  

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS  N' 
005/2021 A Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão./MA. 
eon ,ede na Av. Deputado  La  Roeque, 1229, Centro — Amarante 
do Maranaão/MA. airavés da Comissão Pennanente de Licitação  
ii PL.  instituída pela Portaria n 235/2021 de 02 de março de 
2021. torna público que.  corn  base na Lei Federal n" 8.666'93, Lei 
Complementar n" 123.'2006 regulamentado pelo Decrete. 
Municipal a' 017 2021 e demais normas atinentes à espécie. 
realizava as 14:00hs (catorze horas) do dia 18 de maio de 2071, a 
licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS. do tipo Menor 
Preço objetivando contrataçâo de empresa especialitada 
para prestação de serviços profissionais especializados  tit•,  
assistèneia técnica ao gerenciamento fiscalização. assessoria 
tecnica (cadastramento e acompanhamento de proposta controle 
de obras no  ambit°  de plataformas gerenciais SIMEC. SICC)IN L 
S1SMOB. no Miinieipio de Amarante - MA. Este Edital e seds 
anexos estão a disposição dos interessados no endereço supra. de 
2 a 6" feita. no horário das 08:00hs (oito horas) as 13:00hs (treze 

815  

NOTA: Assinado eletronicamente conforme  art.  20  Inciso IH, da Lei n' 424 de 28 de Março de 2017 
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horas). onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos por 
meio digital pela internet, através do nosso endereço eletrônico no  
site:  Ititti:f http: /amarante.ma.go .br  Esclarecimentos adicionais, 
no mesmo endereço. Amarante do  Maranhao.  MA. 30 de abril de 
2021. V  Aden  ilson de Sousa Costa — President e da  CPL.  

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 
022/2021 - PORTAI, DE COMPRAS PUBLICAS - Prefeitura 
Municipal de Amarante do Maranhao/MA, com sede na Av. 
Deputado  La  Roque, 1229. Centro. CEP: 05923-000 — Amarante 
do Maranhão MA. através do seu Pregoeiro Municipal. instituído 
pela Portaria n" 23=1. 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, Lei 
Complementar n" 123/2006, regulamentado pelo Decreto 
Municipal n'-  017 2021 e demais normas atinentes a espécie, 
rcalizará as-  09:00hs (nove horas) do dia 1) de maio de 2021, a 
licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRONICA, do 
tipo Menor Preço, por Item, objetivando contratação de empresa 
p,%c-a. prestação de serviços de fornecimento de intemet e 
4,

e  
. ' - te nçzlo da rede para suprir as necessidades das diversas  
SL, tarias Municipais de Amarante do  Maranhao-  MA. Este Edital 
e seus anexos estão a disposição dos interessados no endereço 
supra.  dc  2 a 0' feira, no horário das 08:00hs (c, ito horas) as 
13:00hs itreze horas), onde poderão ser consultados gratuitamente 
ou obtidos por meio digital pela internet, através do nosso endereço 
eletrônico no  site:  littpsihttp:•/amarante.ma,gov.bt ou no  site  do 
PORTAL DE 
COMPRASPUBLICASImps:. /www„ponaldecomoraspublicas.com. 
br'Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço. Amarante do  
Maranhao  (MA), 30 de abril de 2021. Clebio Cardoso Pinheiro 
Pregoeiro Municipal 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO V' 
023/2021 - PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS - Prefeitura 
Municipal de Amarante do Maranhao/MA,  coin  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,  Lorna  
público que.  corn  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 

omplementar n 23/2000, regulamentado pelo Decreto 
unicipal n` 017,2021 e demais normas atinentes a espécie, , 

" 1  

realizara as 09:00hs (nove horas) do dia 20 de maio de 2021, a 
licitação na modalidade PREGAO, na forma ELETRONECA, do 
tipo Menor Preço por Item. objetivando Registro de Preços para 
eventual aquisição de  gas  e água mineral de interesse da Prefeimra 
Municipal de Amarante do  Maranhao  - MA. Este Edital e seus 
anexos estão  it  disposição dos interessados no endereço supra, de 
2' a 6' feira, no horário das 08:00hs (oito horas) as 13:00hs (t,- eze 
horas), onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos por 
meio digital pela intemet, através do nosso endereço eletrônico no  
site:  lutps:!'http:lamarante.ma.gov.br ou no  site  do PORTAL DE 
COMPR A SPUBLIC7ASIums:-/ww  vv  .nortaldeeompraspublicas.com.  
hr  Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço. Amarante do  
Maranhao  (MA). 29 de abril  dc  2021. Clebio Cardoso Pinheiro 
Pregoeiro Municipal 

NOTA: Assinado eletronicamente conforme  an.  2°, Inciso  III  da Lei n° 424 de 28 de Março de 2017 
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PREEE1FURA `MUNICIPAL DE ACAIIANDIA- AIA 

AVISO LICITAC30 PREG.;,\ 0  ELL  TRONICO N" 02012021 

REGISTRO  DC  PRECOS A Prefeitura Manicipal de Açailandia, 

por meio do preg(-,...ilo oticiaL torna pUblico. para o coithectinento 

dos interessados, que realiTat a no dia 13 cio Maio de 202 1  ãs  09:00h 

(nove floras) horario de  Brasilia,  licitação para rcdistro  dc  preços. na  

moda 1 idade Pregão FletrOni ci o' 020 2021.. do 0pr, Menor Preço (por 

item). modo de disputa  -abort()  e techado... emo objeto i Registro 

de preços para eNcii mal contratação iF.peSsoaÍ,:1 juridieas)  pt  ira o 

serviço) de contecezio de camisetas. unik)ripcs. (Amos 

serviços de malharia, de interesse (las Secretarias Munieipois de A çai-

lándia Nos termos da Lei n" 10 520 02. Lei n'' 123/2000 e idteriores 

altuayies, Decreto N" 7.892:2013, Decreto NIiitmcipaI n' 134'2015. 

Deereto Municipal 1.36 2015. Deercw Municipal n" 155 2019  Id- 

:Iterações, do Dceret M,iflir o,I n149 2020 e ultcrlorcs al- 

subsidiariameum disposiços da Lei n" N.666 91 e suas 

posteriores, e ch.mtais normas pertineraes  

ex  igencias estabelecidas  desk!.  Ldital..NSessao Pública tiCll realizada 

atrio (:-s do  site  e conduzida pelo PREGOLIRO, na saia da COM1S-
SAO CENTRAL DE. LICITA00, na sede da Prefeitura Municipal 

de Agadândia,  corn  sede a Av. Santa Etrzia, Parque das Nações.  

Cep  65.930-000, Açailandia-MA. Ocortendo decretaeao  dc  feriado 

ou fate,  superveniente que impeça a !-ealiza(,:ão desta licitação 

na data acima mencionada, o evento será ituoinaticaincitte transferi-

do para  it  primerro dia  Old  subsequente. indepoudentemente de nova 

comunicação. Comissão Central de Liciiaçao CCL AoiiandialMA, 

21' de Abril de 2021.  Frederik() August()  r, arvalho I luiundt Pm egoeiro. 

Aviso  Dr.,.  1. ICITAC:k0 PREG;k0 EISTRONICO -IV' 021/2021 — 

RFt ilSTRO DE PRF.COS A Prefeitura Municipal de çailandia. por 

meio do pregrieiro torna pnblieo. para o conhecimento dos inte- 

ressados. que realizara no dia 13 de Maio do 2021 as 09:00h  inns  e  ho-

raid  horano de  Brasilia,  licitação para regt,1 ro de preços, na modalidade 

Pregão Eletrônico Fr' 021 i.2021. do tipo N Pree, (por item). modo de 

disputa "aberto e techado-.  cute  objeto e o R,:distro de Pieços pata e\ en- 

tuai contrafação  tic  pessoitts1 para lOrneeimento de utensilios 

e insumos clivei  sits  destinados ao Erioroieo Municipal  dc  Açairandia, 

110 ,  terMOS da Lei n" 10.520/02. 1.el ; idteriores alterações. 

Decreto 7.592/2013 Dei. .ato Municipal 134 2015, Decr,-to Muni- 

cipai n" 136 2015.  Decreto Municipal n"  l's-L1 /2019 ulterioces aiteraOes. 

do Decreto Municipal n"149/2020 e altert,.., -es alteracõet, e subsidiaria-

mente as disposições da Lei n" ...k.6n6 Vi  a .aras tilieraçàes posteriores. 

demais normas pertinentes a especie, e as exigencia; estabeleeichis neste 

Edital. A Sessão Pública  sera  realizada almas es do siu.."..\, \vw..ps.,italitecom- 

praspublicas e conduzida pc'ea PREGOEIRO, mst sal; COM(SSAC) 

CE\ FRAi, DE 1.ICI sede da Proteitura Municipal de Açai- 

iinidia, com sedo a  iv.  Santa Luzia. s n. . Parque das ;\!aç:les, 

65.930-000. Açailandia -- MA. Açailandia 21'1 de Abril Lie 2t521. 

Denilson Oduloit Fonseca Pregoeiro. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR ANTE DO 

MARANHAO 

AVIS° DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N' 004/21)21 

A Prefemmi Municipal de .Amarante Nialailhao  MA. com  tiede 

na As Deputado  la  Rocque. 1229. (...entr,,— Amarante do Niaraondo; 

MA, atras -es da Comissao Permanente de Licitação -  CPL,  instiluida  

pet.)  Portaria n 235 2021 02 de mareo de 2021, torna pnblieo 

que.  corn  base na Lei Federal n" S.660 93, Lei Complementar 
123 2006 regulamentado peio Doereio Muniçipai mi 017 202i e .leinais 

nomias atinentes 2 especie, realizaM as 08:Otitis  ono him  as do dia 18 

de  malt)  de 2021, a licitação ia modaiidade -11YNIADA DE PRECOS, 

' 

ha 

• 4
,
11/711 

do t4k) Meno, objetivaado eontrataçao deerni• et? 

lizada para prestacao de seis tens  dc  limpeza urbana. coleta d idus, cm 

geral no Munieipio do Amarante - MA. Este Edital e SellS aileX0s eStdo 

disposição dos interessados no endereço supra, de 2" a 6'  feint,  no horario 

das 08:00hs  Mite  horas i as I 3:00h5 (Pele Floras). onde poderão sei kou-

sultados gratuitamente ou obtidos por meio digital pela internet, atocs Cs  lo  

nosso endereço eletrônico no  site:  https://http://amarante.madiov.hr  ou 

no  site  do PORTAI, DE COMPRASPUBLICASIMps://www,portal-

decoinpraspublicas.com.br/Eselarecimentos  adicionais, no mesmo 

endereco..adnavante do Maranhão,  MA, 30  dc  abril  dc  2021. Valdenitson 

de SOU!Sa 1.-.osta - Presidento 

AVISO DE LICITACÃO TOMADA DE PREÇOS N° 005/202I 

A Prefeitura Municipal de Amarantc do  Maranhao  'MA.  corn  sede 

na ‘.  Dept  nado  La  Roequo. 1229, Centro — ,Amarante do Maranhão MA.  

JIM\ Cortits:»ao Pent-liinenfc  dc  Licitação-  CPL.  instituída par P( 

ria o' 215 2021 de 02 de março de 2621, toma publico que.  cam  base na 

Lei Faieral, n" 8.666.93. Lei Complementar a' 123/2006 regulamentado 

pelo Decreto Municipal n' 017.2021 e demais  norms  atinentes espécie. 

realizara ás 14:0(ths (catorze horas) do (ha 18 de maio de 2021. a licitação 

na modalidade .IDMADA DE  PRE,(;- '0S. do tipo  Mellor  Prego i-.4.- 

,letivando Lontraiac:lo de empresa especializada paia prestação de seiviços 

s.:Sf.)CCia!itaklUS na assisk1ncia técnica ao gereneiameitio fiscal 

zaçao, assessoria técnica (eadatiaramentoe acompanhamento  dc  proposta 

controle de  tibias  nc âllticitic de platalOrmas ffercriciais SICONVE 

SISMOB, no Município de Amarume - MA. Este Editai e  sous  anexos 

estão disposição dos interessados no endereço supra. de 2' a 6' feira. no 

horarici das tV:0011s (oito horas) as 13:00hs (treze horas),  untie  

Ser consuitados gratuitamente ou obtidos por meio digital pela interner 

atras es de nosso endereço eletrômeo no  site:  littps://http:llamaraute. 

ina.gnr.brou no  site  do PORTAL DE COMPRASPUBLICAShttps:// 

15, w‘s,portaldecompraspublicas.cum.briEselarecimentos adieionais,  

Ito  inesmo endei eço, Amarante do  Maranhao.  MA, 30 de  fibril  de 2021. 

Vaidenilsori costa Presidente da  CPL.  

AVISO DE LICTIA00 PREGÃO ELETRÔNICO N° 022/2021 

- pokrir  or.  COMPRAS PUBLICAS - Prefeitura Municipal da 

Amarante do Marannti(i/MA.  coin  sede ia  AV.  Deputado  La  Rocque. 

1229, Ccniro, CEP: 65923-000 -- ,Amarante do  Maranhao  MA, atol'-  

do seu Prcgoeiro 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. iegulamentado pelo Decreto Municipal 0IS• 2021, Lei 

Compimemar n'' 123;2006, regulamentado pelo Decreto Munici-

pal  it  017. 20e1 e demais normas atinentes a espécie. realizar:: as 

09:06115  know:  cor as I do dia 19 de maio de 2021, a licitação na mo-

dalidade  PRE(  i,\ O. nu forma ELE-MÔNICA. do tipo Menoi Pre-

ço. por Item. objetivando contratação de empresa para prestação de 

Sen, ic.,:k•, • de fOrnei.!imento de internet e manutenção da rede para suprir 

as necessidades das diversas Secrotarias  Municipals  de .Amarante do 

Maranfião,fMA. Este Ednai seus anexos estão a dispos4o dos in- 

teressados cio endereço supra, de a 6" feira, no nordrio ..Ias O5.00hs 
( oito bolas) ás l3:00hs (treze horas), onde poderão  set-  consultados 

gratuitamente ou obtidos por meio digital pela internet. do 

nosso endereço elerronieo no  site:  https://http://aniaraute.ma.nov. 

no sIt,, do PORTAL  OF.  COM  PR ASPUBEIC ASItitps://www. 

portaldecompraspublicas.com.br/Fsclarceimentos  adicionais. -1i) 

mesmo endereço..Arnarante do  Maranhao  (MA). 30 de abri! 2021. 
Clehio i.  'ardoso Pinheiro Pregoeiro Municipal. 

AVISO DE ucum,:ko PRECÃO ELETRÔNICO  NC  023i2021 
- PORIAL DE COMPRAS PUBLK•AS - Prefeitura Municipal (L, 
Amarante do MaranhAo/MA,  corn  sede na ,Av. Deputado  La  Rocque. 
122,s, enuo. ('  EP:  05923-000 Amaninte Maranhao  MI, atras es 
do  set:  Pregoeiro Municipal, instituído pela Portaria 234 2021 - 
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mais velocidade pelo menor preço  
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Sexta, 30 de abril de 2021 
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AVISO DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS  el*  00512021 A Prefeitura Municipal de Ama-
rasto do Maranhao/NIA. com  sede na Av. Deputado  La  Rocque. 1229. 
Centro Arnarante do Maranhao/MA. através da Comissao Permanente 
de Licitação GEL, institulda pela Pintaria 13' 235/2021 de 02 de março de 
2021. torna publico que com boa' na Lei Federal n° 8.666193. Lei Com-
plementa,  n' 123(2006 regulamentado peto Decreto Municipal ra 017; 
2021 e dernam  hennas  atinentes á espécie realizará es 04 0085 (calar-
am  Maas)  do de  lade mare  de 2021, a licitaçao na modalidade .TOMADA 
DE PREÇOS. elo  ape  Menor Preço Global, objetivando contratação de  
empress  especralizada pare preatação de serviços profissionais espe-
cializados na assistência tecnica ao gerenciamento fiscalização, asses-
soria técnica reados)ramento e acompanhamento de proposta ) e con-
trole de obras no &Mato de plataformas gerenciais SIMEC. SICONV E 
SISMOS,  row  Municipre de Amarante - MA. Este Edital e seus anexos estão 

disposiçao dos interessados no endereço supra, de 2" a 6° feira, no 
horária das 08 0085 (oito horas) es 13:00hs areze  bores),  onde poderão 
ser consultados gratuitamente ou obtalos Por meio digital pela internei. 
através do nosso endereço eletranico no  site:  boles 118)51.11 
amarantemia.gov.br  Esclarecimentos adicionals, no mesmo endereço. 
Amarante do Maranhao/MA, 30 de  able  de 2021. Valdenilson de Sousa 
Costa- Presidente da  CPL.  

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N" 022/2021 -PORTAL DE COMPRAS PLIBU-
CAS - pteln,Iueis Municipal de Amarante do Maranhao/MA. com sede na  
AV.  Deputado  La  Rocque. 1229, Centro. CEP' 65923-000 - Arnarante do 
Maranhao/MA. atraate  ii,,  seu Pregoeiro Municipal, rnstituido pela Portaria 

23412021  GAP  de 02 cie erlailV2  le  2021.  toms  públioa que corn base 
na Lei Federai n 10S20/2002. regulamentado pelo Decreto Municipal 0181 
2021 Lei Comuternentar ra 12312006 regulamentado pelo Decreto Munrci-
pal rt 01712021 e demais normas  Meanies  a espécie realizara es 09:00hs 
(nova horas) elo dia 19 de maro de 2021, a licitação na modalidade  PRE -
GAO,  na forma ELETRÔNICA, do  litre  Menor Preço. por Item, objetivando 
contratação de ensame pare prestação de serviços de fornecimento de 
enterrei e martutenção da rede pare suprir as necessidades das diversas 
Secretaries Municipais de Amarante do Maranhao/MA Este Eddal e seus 
anexos estão disposição dos interessados no endereço supra, de 2° a 
60  terra, no herario das 08:00hs  torte  horas) ás t3 Gotos rtreze horash 
cede  peeves  ser consultados gratuitamente ou obtidos por meio digital 
pela internet, através do nosso endereço eletrenico no  site:  falpsalhap:a 
amaranterna.gov.br  ou no  site  do PORTAL DE COMPRASPUSLICAShrtgasa 
avrya._mtardecompraspaNicaseerabrrEsclarecinientos adicionais, no 
mesmoenderego.Amarante do  Maranhao  pMA), 30 ele aborde 2021. Clebio 
Cardoso Pereira Pregoeiro Municipal 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N' 02372021 -PORTAL DE COMPRAS PUBU-
CAS Prefeitura Municipal de  Amerada  do Maranhao/MA com sede na 
Av.  Deputed.) La  Rocque. 1229, Centro. CEP. 65923-000 - Amarante do 
Maranhao/MA, atravas do seu Pregoeiro Municipal. instituldo pela Portaria 
ra 234(2021 -  GAP  de 02 de menu° 11a2021.  toms  público que.  corn  base 
na Lei Federal  re  10.520:Z302. regulamentado pelo Decido Municipal 018/ 
2021,  art.  15 da Lei ri" 8.666 regulamentado pelo Decreto Municipal 019/ 
2021, Lei Complementar  It'  12312006, regulamentado pelo Decreto Munici-
pal ra 01712021e demais normas atinentes á especie, realizará as 09:00bs 
move horas r do dia 20 de mate de 2021, a licitação na modalidade  PRO 
GAO  na forina ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço por Item, objetivando 
Rearstre de Preços para eventual aquisição de gás e  ague  mineral de 
interesse da Prefeitura Municipal de Amorante do  Maranhao  • MA. Este 
Edital e seus anexos estas à disposição dos interessados no endereço 
supra, de 2. a 6° feira, no horerro das 08.005s (oito horas) as 13:00hs 
(treze  hoses).  onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos por  
mere  digital bela internet através An nosso endereço eietrônico no  site  
httaie:11haPjlalmaranternagov:br coco  site  do PORTAL DE COMPRASPU-
BLICAShitpa://www.partatiecomeraapablicaa.com..apEsclarecimentos 
adicionais. no mesmo endereço kmarante do  Maranhao  pwAy 29 de abril 
ide 2021,  Glebe  Cardoso Pinheiro Pregoeiro Municipal 

ORAÇÃO A SANTO 

EXPEDITO 

Festa 19 de abril. Coimemo- 

ANYIWITE 1  9- 
NI4104 com algum  

PRO DIFÍCIL SOLU- 
AJUDA UR-

juda a  
Milo  que e o Santo 

dos Negócios que precisam de 
Pronta Solução e cuja Invoca-
ção Nunca e Tardia. 

ORACAO —Meu Santo  Ex-
neck°  das Causas Justas e 
Urgentes. Socorrei-me nesta 
Hora de Aflição e Desespero, 
intercedei por mim junto ao 
Nosso Senhor JESUS CRIS-
TO! Vos que sois um Santo 
Guerreiro, Vos que sois o San-
to dos Aflitos, Vim que sois o 
Santo dos Desesperados. Vos 
que sois o Santo das Causas 
Urgentes, Protegei-me, Au- 

dat-oie, Dai-me Força, Cora-
gem e Serenidade. Atendei ao 
meu pedido: "Fazer o pedido". 
Ajudai-me a superar estas 
Horas Difíceis, protegeimie de 
todos que possam me prelo'  
dicer,  Proteger a Minha Fami-
lia, atendei ao meu pedido 
com urgência. Devolvei-ine a 
Paz e a Tranqüilidade. Serei 
grato pelo resto da minha 
vide e levarei seu nome a to-
dos que têm fé. Muito Obri-
gado, meu Santo Expedito! 

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

Em agradecimento, man-
dei publicar e distribui um mi-
lheiro desta oração, para pro-
pagar os benefícios do gran-
de Santo Expedito. Mande 
você também publicar imedi-
atamente  epos  o pedido. 
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DE AM 
TOMADA DE PREÇOS N° 004/2021 A Prefeitura Mun  

ramie  do Maranhao/MA.  corn  sede na Av. Deputado  La  
Centro - Amarante do MaranhãorMA. através da C,omiss-rie 1100 
de Litataçao - C.PL, institulda pela Portaria n' 235/2021 de 02 de 
2021. toma publico que,  corn  base na Lei Federal n°8.66 
plementar ri 12312006 regulanientado pelo Decreto Mu n 
2021 e dernais normas atinentes 8 espécie, realizare as 08 00h5 reito  
hot  as) do Ma (Ode  Tree  de 2021. a licitaçao na modalidade TOMADA DE 
PREÇOS. do tipo Menor Preço Glebal, objetivando contratação de empre-
sa especializada pare prestaçao de serviços de limpeza urbana. coleta 
de  residues ern  geral no Municipe Amarante - MA. Este Edital e seus 
anexos estao á disposição dos interessados no endereço supra, de 2. a 
60  feria, no horerio das 08:00hs  Mao  horas) as 136085 areze  bores).  
onde poderão ser consultados gratatamente ou obtidos por  mere  digital 
pela internet através do nosso endereço elehtnroa no  site:  fiftesjitatpa 
rarmararitemageagr Esclarecimentos  schooners,  no mesmo endereço. 
Amarante do Maranhao/MA. 30 de abril de 2021. Vaidenilson de Sousa 
Costa- Presidente da  CPL.  

Prefeitura Municipal de Amaranto do  Maranhao  - MA 
An. Deputado  La  Rocque 1220 Centro 

CEP: 65923-000 CNPJ. 06 157 041,0001-16 
comiSSAQ.PERMANENTE DE ucfrAçÃo -  CPL  

E-mall.  cpi_amarante@outtook.corn I haps:Mitip:// 
aMeratatealta.g0abr 

AVISO DE LICITAÇÃO 

Seivied 
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Pronto Socorro Clinico e Cardialogico 
SOCOR 

Cardiologia • Clinica Médica 

Residéncia Médica no Hospital dos 
Servidores do Estado Rio de Janeiro 

Curso de Cardiologia na Clinica Quiren, 
Barcelona- Espanha 

Rua  Paraiba,  762 • Imperatriz' MA 
Fone: 3524-1487 
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