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

CEP: 65923-000 - CNPJ: 06,157.846/0001-16 

PM DE AMARANTE 
DO MARANHAp... - . 1,1A - 
FL (S),40  
Rábrica:  

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO —  CPL 
E-mail:  cp1 amaranteoutlook.com  / https.//http://amarante.ma.gov.br  

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 024/2021 

PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS 

Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão/MA, com sede na Av. 
Deputado  La  Rocque, 1229, Centro. CEP: 65923-000 — Amarante do 
Maranhão/MA, através do seu Pregoeiro Municipal, instituido pela Portaria n° 
234/2021 -  GAP  de 02 de março de 2021, torna público que, com base na Lei 
Federal n° 10.520/2002, regulamentado pelo Decreto Municipal 018/2021,  art.  
15 da Lei n° 8.666 regulamentado pelo Decreto Municipal 019/2021, Lei 
Complementar n° 123/2006, regulamentado pelo Decreto Municipal n° 
017/2021 e demais normas atinentes à espécie, realizará às 09:00hs (nove 
horas) do dia 15 de Julho de 2021, a licitação na modalidade PREGAO, na 
forma ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço por Item, objetivando Registro de 
Preços para eventual prestação de serviços de exames especializados (Raio-
X, Ultrassonografia, Colpocospia, Endoscopia e Tomografia), com laudos, a 
serem realizados no Município de Amarante do  Maranhao  - MA, destinados aos 
usuários do SUS (sistema único de saúde). 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:  https://http://amarante.magov.br  ou no  site  do 
PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS 
https://www..portaldecompraspublicas.combr/ Esclarecimentos adicionais, no 
mesmo endereço. 

Amarante do Maranhão (MA), 02 de Julho de 2021. 
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Reno Rodrigues o o mats  Jovem  merino do Tocantins 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO 028/2021 'PORTAL DE COMPRAS PU-
MICAS  - Prefeitura Municipal de  Amman.  do MaeanhAreMA.  corn  sede 
na As.  Deputed° La  Rosque. 1229. Centro, CEP: 65923-000-. Amaral. 
do Mararnão/MA, através do  set:  Pregoeiro Municipal. ostittEde  *elm  
Portaea n° 234,2021 -  GAP  de 02 de março de 2021. torna  Odic°  que, 
com base na I ei Federal n' 10.1/20/2002. regweriiiernedo  palo  nemici 

01f112021,  art  /500 Lei 8.666 regularientado  mitt  Decreto 
Mu:tic:pal 019/2021. Lei Complernentar 12312006. ingulamentadn creIo 
Decreto Municipal n` 017E2021 e demais normas alinedee à  ewe.:  
realize. as CS 0050 Move heras) do dia 20 de Julho ne 2021, a licitação 
na irodalidade PREGÃO. na forma ELETRÔNICA, do tipo Menoi  Piece  Fr, 
Item, objetivando Registro de  Prows  para eventual prestação fie serVi-
ços de manutenção  preventive  e conetiva  corn  repusioão de pet,as e 
acessórios nos equipamentos reedicos-hospilalares e °done-tropic:es,  On  
in(eres. da Secretaria Municipal de  Sends  de Andrante do  Maranhao'  
MA. Este Edilal e seus anexos es.° a disposição dos imeressados  nor  
endereço supra. de 2° a 6. feira, no hoe/do dos 08:00h5  (we  0/rato mrs 
13.1/Ohs Ilreze horas). onde poderão ser consultados gratuitarwele no 
obtdos por meiu digital pela ,ntereet. atraves do nosso erdeafçe  
rile,  no  site:  hans-1 httoe/amarante.ma.gasubr nu no  site  do PORTAL DE 
COMPRAS PUBLICAS retuaewwvv.cortaldecornprasiaNINas.com.bri 
Esclarecimentos adicionais. nc  Fr..) eridereco. Amarante  co  Mara-
nhão  (Mk  02 de Julho  dc  2021. Clebio Cardoso Pinheiro Pregoeiro 
Municipal 

Prefeitura Municipal de Amarante do  Maranhao  - MA 
Av. Deputado  La  Rosque. 1220. Centro. 

CEP: 66923-000 - CNPJ. 06.157.946/0001-16 

COMISSÃO PERMANENTE DE UCITAÇÃO-CPL 
E-man, col  amaranteeoutlook.corn  
httos•l/htto://amarante Ma.uov.br  

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO  fl.  02412021 - PORTAL DE COMPRAS PU-
BLICAS - Prefeitura Municipal de Arearante do Maranlião MA, GUITI sede 
na As. Deputade  La  Rocque, 1229, Centro.  CEO:  51/923-000- Amara., 
dr. MartannãnedA.  agaves  do  sat  Pregoeiro Municipal, entitti do enla  
Port,  a n.°:1%34/2071 -  GAP  de 02 de  mimeo  de 2021. torna pudico  quo.  
ccir base na Lei Federal  if  1e.:.52L/2002. mytilarnerrade polo Dieroto 
Mictitipal 018/2021.  art.  15 da Lei re 8.6613 reaulamentaou torto  Die  rate 
Mireie.pal 019/2021, Lei Complementar n° 123(2036. regulamentado osão 
Derroto  Mend.'  ir 017,2021 e coroas manias atinentrati s esoe te. 
realiEara As 1t9 0055  (none  horas) do cia 15 de  Jul ho  de 202' a liciteeão 
no modal idade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo Menor Pred,  On,  
Item, objetivar/rio Registro de Preços para eventual prestaçao de servi-
ços de (demos especializados (Raio-X, Ultrassonografe. ('olpocoseia. 
Endoscopia e Tomegraf a), com laudos, a serem realizaces -to Munic.pie 
de  Amami. du Maranhao  - MA, destinados  acs  tistarios de SUS ,iiiste-
Pla hritco de saude). Este Edital e seus  aims.  estão A disposição dos 
intereSSaeos no endereçc supra. de. 2' a 6° feira, no hoofido  ear  08,30tis 
io to horas) 3S 3,3055 (treze horas),  ern.  pederão ser  consultants 
vat.  itamente ou obtidos por  reek,  digital  Fiala intermit.  811..5 io  miss°  
enooreço eletrônico no  sire:  heos://Ette.//aMarardeang.geszdt et. ne  site  
Cu P  OR  I A.t. DE COMPRAS PUN  1.1  CAS Lltios li  
town  portaldecomerasoublicas.com  br/ Esclarecimentos adicionais no 
inesmo endereço. Amaranto do Maranhão (MA) 02 de Julhc, de 2.321.  
Clang  Cardoso Pinheiro Pregoeiro Municipal 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 025/2021 - PORTAL DE COMPRAS PU-
BLICAS - Preleitura Municipal  co  Amaranto do  Maranhao  MA. core sede 
rio/ru.  Deputed() La  Rocque. 1229, Centro CEP: 65923-000 - Amaraote 
do Maran,An,MA. através do seu Pregoeiro Municipal, irstittede nela  
Ports-a e° 234/2021 -  GAP  00 02 de março de 2021. torna público que  
coat  base na Lei Federal n' 10.520/2002, regulamentado  pale  Decreto 
Mu-input  018:2021, lei Complementar  re  123/21)06. regulamentado pelo 
Decreto Municipal n' 017(2021 e deme,S norrnas atinentes  ii  espécie. 
realizará As 14:00hs (catorze horas) do dia 15 de Julho de 2021. a 
licitação na inedelidarle OREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tine  Metter 
Precis.  por Item, obetivando a contratação de empresa especializada no 
serviço de locaçâo de  Software  Sistema de Contadlidade Publica Inte-
grado a Hospedagerr de Dados para o Portal. Este Ecidal e seus anexos 
estão A disposição dos interessados no endereço supra, de 2°  ad'  feira. 
rio horário das 08,00hs loto horas) as /3:01/As tireze tetras), onde 
poderão ser consultados greed:entente ou ohtdos por meio digital pela 
interne'. etraves do -cesso endereço eletrôrrice no  site:  ottos !ffilto://  
art  larante ma.ouv.br  Cril  III' site  do PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS  tat  
tes- tfeww.00rtaldecomorasoubloas com  be  Esdarecirne-res adidenais. 
no mesmo  or Prep.  Amarante do  Maranhao  (MA). 02 de jutho de 2021. 
Clahio Utpooso Pinheiro - Pregoeiro Municipal. 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 026/2021 ' PORTAI DE COMPRAS PU-
BLICAS - Prefeiti.ra Municipal de Arnarante do Maianhão'MA,  corn  sede 
na Au. Deputado  La  Rocque. 1229, Centro. CEP: 65923-000 - Amaranto  
di,  Mararnão,MA, através do  sec  Pregoeiro Municipal ostitu,do nela 
Portara e° 234/2021 -  GAP  de 02 de março de 2021, teri/a pudico que.  
Ott'.  base na Lei Federal ri 10.520/2002. regulamentadc pelo Decreto 
Municipal 018/2021,  art.  /500 Lei n° 8.666 regulamentado oelo  Dean, 
Wide-pal  019/2021. Lei Complementar n' 123/2035 dgulementade pelo 
Decreto Murucioal n' 017(2021 e ternas normas atinentne a especie. 
realize. As 09:0065 Move horas) do era 15 de Julho de 2021. a licitação 
na modalidade PREGÃO. na forma ELETRONICA. do dou Maior  Fred: tee 
Lent  objetivando Registro de Preços para eventual prestacão In ser.ii-
çes de rnanu:enção de motor  bombes  e paineis e aquisição de motor  
bomb.. pa  M S e  man  Cie interesse da Prefeitura Municipal de Arne-
rante do Maranhão - MA. Este Edna e seus anises reerão A disposição 
dos interessados no endereço suora, de 2.  a 6'  feels  no horário  cab  
08 00hs (o.to (toras) es 13:00hs (treze horas), onde porirree ser consul-
tados pratuitamente nu obtidos por  mein  dig/al pela internel, attaves do 
nosso endeNço eletrerico ne  site:  ielcanhtto://amarante.inatoovls itai 
no ate do PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS htlosl,  

ii

eavw.portaldecomoraszeiblicas eorn.br/ Eselarneimeritos arlicionais no 
imesmo endereço. Amarante do  Maranhao  MAI, 02 de Julho de 702,. 
Clehie Cardoso Pinheiro Pregoeiro Municipal 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N' 02712021 - PORTAL DE COMPRAS PU-
BLICAS - Prefeitura Municipal de Arnerante do Maranhão/MA. com sede 
na Av. Deputatte  La Hoeg.  1229, Centro. CEP: 65923-000 - Arearante 

MaranhautMA. através do seu Pregoeiro Municipal, irstitndo uela 
Podara o° 23412021 -  GAP  de 02 de março de 2021. torna público  Gee.  
V: 3' base  on  Lei Federal n' 16.526/2002. regulamentado pelo Dedetu 
Moeicipal 0113/2021.  art.  150a Leis' 8.666 regolamentaan 7,elo Decreto 
Mueicpal 0190021 Lei Complementer n' 123/2006. regulamentado pelo 
Decreto  Winced!  n' 017/2021 e  demo's  normas ate..., a espéde 
realizará As (19:0060 Move horas) dum/ia li/rio Julho de 200', a licitação 
na modalidade PREGÃO, na (orrna ELETRÔNICA. do tipo  Mend-  Prey:  i)' 
Item, objetivando Registro de Preços para eventual aaosição de pecas 
para equipamentos médicos-hospitalares e cadeiras odentologicas de 
interesse da  Secrete,.  Municipal de  Sad.  de Arnarante ao Made-1We°' 
MA, Este  Edda'  e seus anexos estão A disposicen dos interessados no 
erdereçu s..pra de 2" a 6° feira no Sorteio das MI 00hs 'cite ...olas) as 
13:005s 1/reze horas), onde poderão ser coesultaeos graluitamente ou 
oh/ doe por meio digital pela internal. ..ayes  du  POSS. endeie9c °laid,-
nicio no  site'  hltild(ihttoliamarante 001,90/ 61 ou no  site  de PORTAL DE 
COMPRAS PUBI. ICAS hens://www  Donal  decernermal ças con,Lstri 
Esiclaivanientne adionnais, no frOSITIO endereço. Amaranto rio Mara-
nhão (MA). 02 de Julho de 2021. Clebio Cardoso Pinheiro Pregoeiro 
Municipal 
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Os interessados devem  procurer  o  SINE  munidos de 
doculnentos  Mortis  e Carteirti de trabalho 

assinada com a re,ferida  tired  pleitradu a partir das 
até as 13Ir no  run  Mitrunhao n° 538, Centro, 

asaulaa  cam  a RIM  Lids  Domikeires. 

. , 
Por meio da parceria, o Municipio disponibiliza 

professores que atuam no projeto, e este ano também  
WI  ceder o  midi*  que Serill utilizado para as  rules  

após o retomo das atividades presencials 

CEN IRO DE I ERAPIAS ORIENTAIS - CIO 
Medicina Tradicional Chinesa 

Põe-Graduação Acupuntura 
Capacitação de Profissionais da  Area  de Saúde 

E Lima terapia milenar chinesa com mais de 3 mil anos 
de existência, reconhecida pela Organização Mundial 
de  Sande  -  OMS e pelos Conselhos Federais de  Satiric  

Biomedicina • Enfermagem • Farmácia 
Fisioterapia • Medicina • Odontologia 

Psicologia • Terapia Ocupacional 

Contato: (99) 98110-0575 • (99) 96174-2961 

Tocantins 
Stigestbes: I lya.upregleSSOigMail.cam 

o progresso 
Sexta, 02 de julho de 2021 

PM DE AMARANTE 
DO MARANHÃO  VA 
FL(S)N° 1 3 

a.  

C1-6  

Justiça cassa mandato de prefeito ce 
por pratica de Caixa 2 durante as eleições 

A Justiça Eleitoral casson 
os diplomas do prefeito e vice-
prefeito  (le  Formoso do Ara-
guaia.  Hen°  Rodrigues da Sil-
va (PTB) e Israel Borges 
Nunes (Republicanos). res-
pectivamente.  Heim  o pre-
feito mais jovem do Tocantins. 

Conforme a decisào, publi-
cada  fiesta  quarta-te ira, 30 de 
junho, os dois tiveram  diner-
ócio gastos de campanha não 
declarados na prestaçiiti de 
comas. configurando tiso de 

0 prefeito  dc  Araguaina, 
Wagner Rodrigues, assinou 
nessa quarta-feira, 30. um ter-
nio de cooperaçâo técnica 
com a UFT (Universidade 
Federal do Tocantins), desti-
tia do ao Programa UMA 
(Universidade da NI aturidade 
que tem como objetivo a me-
amnia  da qualidade de vida da 
população adulta e idosa. pro-
movendo a convivéncia soci-
al e aquisição de novos conhe-
cimentos. 

O  document()  foi assinado 
durante uma cerimiinia no  pre-
die  da UNIA no  Clops  de  Pat-
unos. Por meio da parceria. o 
N lunicipio disponibiliza  prides-
sores que atuam no projeto, e 
cote ano também ini ceder o 
prédio que  sera  utilizado para 
as aulas apvis o retorno das ati-
vidades presenciais. 

"O poder público é  or  prin-
cipal  promoter  de uma cidade 
que acolha a população  co  mo  

caixa dois. A sentença 
juiza da 15' Zona, Ana Paula 
Annijo Aires Toribio. 

Segundo a denúncia, a elia-
pa vencedora nas eleições de 
2020 otnitiu eastos  corn  vei-
culos. consumo de  combusti-
ve'.  materiais de campanha e 
impulsionamcnto de conteúdos 
em  reties  sociais. 

A Justiça entendeu que hou-
ve discrepáncia entre o decla-
rado nu prestação de contas ti 
O csiratiira da  campanili)  olsi- 

um todo. Essa parceria 1*1 
parte de uma serie de ações 
que lentos realizado para in-
cluir a população idosa ila so-
ciedade de forma mais ativa. 
proporcionando  rot  envelhe-
cer sadio e envolvendo a po-
pulaçào idosa  corn  as dentais  
pat  celas da comunidade",  di.-
se o prefeito. 

Universidade 
da Maturidade 
0 Programa UMA ( Uni-

versidade da Maturidade)ti 
um projeto de extensão  la  
UFT que integra os alunos )ia  
Units  ersidade da Maturidade  
coin  os estudantes da g„riski-
ação, promovendo ati vida  des  
flsicas, culturais e sociais  it  
população da terceira idade. 

"A assinatura do termo de 
cooperação com a Prefeitu-
ra de Araguaina consolida 
tuna história de  nose  actos da 
UMA na eidade e d de  ox- 

coral dos representados. Na 
decisão, a juiza afmna que "o 
caso configura a pratica de cai-
xa dois, uma vez que macula 
as infomiações apresentadas  it  
Justiça Eleitoral e desequili-
brain o pleito democrático cm  
clam  abuso de poder económi-
co, considerando o alto valor 
omitido". 

De aturdo com a denúncia 
apresentada pelo Ministério 
Publico Elcitoral, só o gasto 
com  combustive]  não contabi-
lizado teria sido de R$ 59 mil. 
"E nesta linha, o conjunto pro-
batório apresentado se mos-
tra suficiente a demonstrar a 
omissão de gastos nas pres-
tações de contas dos requeri-
dos". explica a juiza. 

A juiza cita a manifestação 
do Ministério Público Eleitoral 
que diz: "Desta  sate,  como es-
tes valores não foram demons-
trados na prestação de contas 
eleitoral, mas foram efetiva-
mente investidos no processo 
dei/oral, caracterizado o abuso 
econõmico e o consequente des-
respeito A disputa equfin i me no 
momento das eleições". 

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

ELEIÇÕES 2020 
0 prefeito Heno Rodri- 

urtnit importância social, pois  
tern  uma abordagem inova-
dora, onde o poder executivo 
se une à universidade para 
levar ações que promovam  
cam  envelhecimento de quali-
dade à população ele Aragua-
ina. Estamos  mains  contentes 
em ver que continuamos 
crescendo  coin  o projeto e 
planejando ainda mais tame-
ficios  it  comunidade", disse o 
coordenador da UMA, Luis  

gues e o vice Israel Borges 
foram eleitos 38,16"0 dos 
votos válidos. 0 segundo 
colocado na disputa, Ronison 
Parente (MD11), que foi o 
responsivel pela denúnem 
Justiça Eleitoral, ficou com 
34.190.). dos votos. 

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

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

Para a defesa, a pena de 
cassação feriu o principio 
da proporcionalidade, con-
trariando, também, a  Son-
Lade  popular dos eleitores 
de Formoso do Araguaia 
quc,  corn  coragem, elege-
ram Heno Rodrigues e Is-
rael Borges para adminis-
trarem o Municipio nos pró-
ximos quatro anos. 

A nota é assinada pelos 
advogados Juvenal Klayber e  

Adrian°  Guinzelli. lAssessorial 

Sinésio Silva Neto. 
O curso é gratuito e tem 

duração de 18 meses. Para 
participar é necessário ter a 
partir de 50 anos e agendar a 
inscrição pelo telefone: (63) 
99291-7736. Após a conclusão 
do curso, o aluno da UMA 
recebe o titulo de Educador  
Politico  Social do Envelheci-
mento Humano, certificado 
pela UFT. (Ascom  Amur&  
aa/Felipe  Maranhao)  

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



AVISO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 
024/2021 - PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS - Prefeitura 
Municipal de Amarante do Maranhão-MA, com sede na Av. 

Deputado  La  Rocque, 1229, Centro. CEP: 65923-000 — Amarante 
do Maranhão MA, através do seu Pregoeiro Municipal, instituido 

pela Portaria  it'  234/2021 -  GAP  de 02  dc  março de 2021, torna 
público que, com base na Lei Federal n° 10.520/2002, 
regulamentado pelo Decreto Municipal 018 2021,  an.  15 da Lei n' 
8.666 regulamentado pelo Decreto Municipal 019/2021. Lei 

Complementar  if  123.'2006, regulamentado pelo Decreto 
Municipal n° 017/2021 e demais normas atinentes 5 espécie, 
realizará As 09:00hs (nove horas) do dia 15 de Julho de 2021, a 
licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA. do 
tipo Menor Preço por Item, objetivando Registro de Preços para 
eventual prestação de serviços de exames especializados tRaio-X, 
Ultrassonografia, ('olpocospia, Endoscopia e Tomogratia).  corn  

ekidos. a serem realizados no Município de Amarante do  Maranhao  

IA, destinados aos usuários do SUS (sissterna unieo de saúde). 
Este Edital e seus anexos estão A disposição dos interessados no 
endereço supra, de 2' a 6' teira, 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 

httas://www.uortaldecomurasuublicas.com.bri Esclarecimentos 
adicionais. no mesmo endereço. Amarante do  Maranhao  (MA), 02 

de Julho de 2021. Clebio Cardoso Pinheiro Pregoeiro Municipal 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 
025/2021 - PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS - Prefeitura 
Municipal de Amarante do Maranhão.MA.  coin  sede na Av. 

Deputado  La  Rocque, 1229, Centro. CEP: 65923-0(K) — Amarantc 
do Maranhão,MA, através do seu Pregoeiro Municipal. instituido 
pela Portaria n° 234/2021 -  GAP  de 02 de março de 2021,  torn.)  
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 

46  
lunicipal n' 017/2021 e demais nonnas atinentes A espécie, 
dizará as 14:00hs (catorze horas) do dia 15 de Julho de 2021. a 

licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do 
tipo Menor Prego, por Item, objetivando a contratação de empresa 
especializada no serviço de locação de  Software  Sistema de 
Contabilidade Publica Integrado a Hospedagem de Dados para o 
Portal. Este Edital e seus anexos estão A disposição dos 
interessados no endereço supra, de 2" a 6" 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:  
httos://http://amarante.ma.gov.br  ou no  site  do PORTAL DE 
COMPRAS PUBLICAS 
https://www.portaldecomnrasnublicas.com.hrl  I' scl areci  men  t os 
adicionais, no mesmo endereço. Amarante do  Maranhao  (MA), 02 
de julho de 2021. Clebio Cardoso Pinheiro - Pregoeiro Iklunicipal. 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N' 
026/2021 - PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS - Prefeitura 
Municipal de Amarante do Maranhão MA, com sede na A. 

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 
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TERCEIROS PM DE AMARANTE 
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Rubrica: _ 

público que, com base na Lei Federal n° 10. •e[Fef4  
P-04 tegulamentado pelo Decreto Municipal 018/2021, art.,o. 

8.666 regulamentado pelo Decreto Municipal • 9.2075  
Complementar n° 123/2006, regulamentado pelo Decreto 
Municipal n° 0172021 e demais normas atinentes à espécie. 
realizará As 09:001is (nove horas) do dia 16 de Julho de 2021, a 
licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do 
tipo Menor Preço por Item, objetivando Registro de Pregos para 
eventual prestação de serviços de manutenção de motor bombas e 
paineis e aquisição de motor bombas, painéis e peças de interesse da 
Prefeitura Municipal de  Amirante  do  Maranhao  - MA. Este Edital e 
seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço supra. 
de 2" a 6" feira, no horário das 08:00hs (oito horas) as 13:00hs (treze 
horas), onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos por 
meio digital pela internet, através do nosso endereço eletrônico no  

site:  httns://httn://amarante.ma.gov.br  ou no  site  do PORTAL DE 

COMPRAS PUBLICAS  

hit  os://w ww.portaldecomoraspublicas.com.hr/  Esclarecimentos 

adicionais, no mesmo endereço. Amarante do Maranhão (MA), 02 
de Julho de 2021. Clebio Cardoso Pinheiro Pregoeiro Municipal 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 
027/2021 - PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS - Prefeitura 
Municipal de Amarante do Maranhão/MA, com sede na Av. 
Deputado  La  Rocque, 1229, Centro. CEP: 65923-000 — Amarante 
do Maranhão'MA, através do seu Pregoeiro Municipal, instituido 
pela Portaria n° 234/2021 -  GAP  de 02 de março de 2021, torna 

público que.  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 0)9.2021, Lei 
Complementar n° 123/2006, regulamentado pelo Decreto 
Municipal n° 017,2021 e demais normas atinentes à espécie. 
realizará  ãs  09:00hs (nove horas) do dia 19 de Julho de 2021. a 
licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do 
tipo Menor Preço por Item, objetivando Registro de Preços para 
eventual aquisição de peças para equipamentos médicos-hospitalares 
e cadeiras odontológicas, de interesse da Secretaria Municipal de 
Saúde de Amarante do Maranhao/MA. Este Edital e seus anexos 
estão à disposição dos interessados no endereço supra, de 2' a 6" 
feira, no horário das 08:00hs (oito horas) As 13:00hs (treze horas), 
onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos por meio 
digital pela internet, através do nosso endereço eletrônico no  site:  

https://httn://amarante.ma.eov.br  ou no  site  do PORTAL DE 
COMPRAS PUBLICAS 
https://www.portaldecoinpraspublicas.coni.br/ Esclarecimentos 
adicionais, no mesmo endereço. Amarante do Maranhão (MA), 02 
de Julho de 2021. Clebio Cardoso Pinheiro Pregoeiro Municipal 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 
028/2021 - PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS - Prefeitura 
Municipal de Amarante do 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  mat-go  de 2021. torna 
piiblico que,  coin  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  
Comp  letnelitar 0  123/2006, regulamentado pelo Decreto 
Municipal n' 017/2021 e demais normas atinentes à espécie, 
realizara às 09:00hs (nove horas) do dia 20 de Julho de 2021, a 
licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, 
do tipo Menor Pm-go  por Item, objetivando Registro de Pregos 
para eventual prestação de serviços de manutenção preventiva e 

NOTA: Assinado eletronicamente conforme  art.  2°, Inciso Ill, da Lei n°424 de 28 de Marco de 2017 
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D.O. PUBLICAÇÕES DE TERCEIROS 

Pública (SACOP) www.tce.ma.gov.br  e na Comissão Permanente de 
licitação -  CPL,  Prédio situado na A% enida Rio  Parnaiba,  820 — 
Centro, CEP: 65.810-000 — Alto  Parnaiba  - MA, de 2' a 6" feira, no 
horário das 08h as 12h e das 14h as 17h. Poderá ser solicitado tam-
bém através do  e-mail:  eplaltoparnaibadlinaiLeom. Esclarecimentos 
adicionais no mesmo endereço e local. Alto  Parnaiba-MA, 28 de ju-
nho de 2021. Euclides da Silva Moraes. Pregoeiro —Alto  Parnaiba.  

AVISO DE LICITAÇÃO. PROCFSSOADMINISTRATIVO N" 38/2021 — 
PMAP-MA. PREGÃO PRESENCIAL N". 15/2021- PMAP-MA. 
A Prefeitura municipal de Alto  Parnaiba-MA, através de seu Pre-
goeiro e Equipe de Apoio, torna público para conhecimento dos in-
teressados que realizará licitação, na modalidade Pregão Presencial 
n" 15/2021-PMAP-MA, tipo menor preço. objetivando a aquisição 
de caminhonete tipo Pick-up cabine dupla 4x4 à diese para Prefeitu-
ra Municipal de Alto  Parnaiba-MA, no dia 16 de julho de 2021, is 
09h:00min, na sala da Comissão Permanente de Licitação —  CPL.  
situada na Avenida Rio  Parnaiba.  820 — Centro. CEP: 65.810-000 
— Alto  Parnaiba  - MA, na forma da Lei 10.520 de 17 de junho de 
2002. Decreto Federal n" 3.555/2000, aplicando-se os procedimentos 
determinados pela Lei Complementar e 123,2006 alterada pela Lei 
Complementar n" 147 de 07 de agosto de 2014 e. subsidiariamente, 
a Lei n." 8.666..93. 0 edital e seus anexos estão a disposição dos in-
teressados no  site  da Prefeitura Municipal de Alto  Parnaiba  https:;/ 
wwvv.altoparnaiba.ma.gov.br. Sistema de Acompanhamento Eletrôni-
co de Contratação Pública (SACOP)WWW.tce.ma.gov.br  e na Comis-
são Permanente de Licitação -  CPL,  Prédio situado na Avenida Rio  
Parnaiba,  820— Centro, CEP: 65.810-000 — Alto  Parnaiba  - MA. de 2' a 
6" feira, no horário das 08h ás 12h e das 14h as In. Poderá ser solicitado 
também através do  e-mail:  cplaltoparnaiba,A:gmail.com.  Esclarecimen-
tos adicionais no mesmo endereço e local. Alto  Parnaiba-MA, 28 de 
junho de 2021. Euclides da Silva Moraes. Pregoeiro —Alto  Parnaiba.  

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ DO 
MARANHÃO 

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO PUBLICA.  PRE-
GAO  PRESENCIAL SRP 012/2021. 0 município de  Amapa  do  
Maranhao  através da Prefeitura Municipal de  Amapa  do  Maranhao  / 
MA, torna público aos interessados que, por motivos de tórça maior 
a licitação em epígrafe. objetivando o Registro de Preços para even-
tual contratação de pessoa(s) juridica(s) para prestação de serviços 
de confecção de próteses dentarias para atender as necessidades do • municipio, com abertura prevista para o dia 05 de julho de 2021 as 
14h00min. fica Adiada para o dia 16 de julho de 2021 as 14h00min,  
Amapa  do  Maranhao.  30 de junho de 2021 .Ronaldo Araujo de Sou-
sa— Secretario Municipal de Saúde. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO 
MARANHA() 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 024/2021 
- 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  Maranhao  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, regulamentado pelo Decreto 
Municipal 018/2021,  art.  15 da Lei  if  8.666 regulamentado pelo De-
creto Municipal 019/2021. Lei Complementar n° 123 2006, regu-
lamentado pelo Decreto Municipal a' 017/2021 e demais normas 
atinentes à espécie, realizara às 09:00hs move horas) do dia 15 de 
Julho de 2021, a licitação na modalidade PREGÃO, na forma 
ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço por Item, objetivando Re-
gistro de Preços para eventual prestação de serviços  dc  exames 
especializados (Raio-X. Utrassonografia. Colpocospia, Endoscopia 
e Tomografia), com laudos, a serem realizados no Município de Ama- 

rantc do Maranhão - MA, destinados aos usuários do  US  (sistema 
único de saúde). Este Edital e seus anexos estão à disposição dos in-
teressados no endereço supra, de 2' a 6' feira, no horário das 08:00hs 
(oito horas) is 13:00hs (treze horas), onde poderão ser consultados 
gratuitamente ou obtidos por meio digital pela internet. através do 
nosso endereço eletrônico no  site:  https: http:/.amarante.ma.gov.br 
ou no  site  do PORTAI. DE COMPRAS PUBLICAS https: wvvw.por-
taldecompraspublicas.com.br' Esclarecimentos adicionais, no mes-
mo endereço. Amarante do Maranhão (MA), 02 de Julho de 2021. 
Clebio Cardoso Pinheiro Pregoeiro Municipal. 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 025/2021 
- PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS - Prefeitura Municipal de 
Amarante do  Maranhao  .MA, com sede na A. Deputado  La Roc-
que, 1229, Centro. CEP: 65923-000 — Amarante do  Maranhao  MA. 
através do seu Pregoeiro Municipal, instituído pela Portaria n° 
234 2021 -  GAP  de 02 de março de 2021. toma público que. com  
base na Lei Federal te 10.520/2002, regulamentado pelo Decreto 
Municipal 018/2021. Lei Complementar n° 123 2006. regulamenta-
do pelo Decreto Municipal n° 017/2021 e demais normas atinentes 

espécie, realizará as 14:00hs (catorze horas) do dia 15 de Julho de 
2021, a licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNI-
CA, do tipo Menor Preço, por Item, objetivando a contratação 
de empresa especializada no serviço de locação de  Software  Sistema 
de Contabilidade Publica Integrado a Hospedagem de Dados para o 
Portal. Este Edital e seus anexos estão a disposição dos interessa-
dos no endereço supra, de 2' a 6' feira, no horário das 08:00hs (oito 
horas) is 13:00hs (treze horas), onde poderão ser consultados gra-
tuitamente ou obtidos por meio digital pela  interact,  através do nosso 
endereço eletrônico no  site:  https://http:  amarante.ma.gov.br  ou no  
site  do PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS https://www.portal-
decompraspublicas.com.br/ Esclarecimentos adicionais, no mesmo 
endereço. Amarante do  Maranhao  (MA), 02 de julho de 2021. Clebio 
Cardoso Pinheiro - Pregoeiro Municipal. 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 026/2021 
- 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. instituído pela Portaria n° 
234 2021 -  GAP  de 02 de março de 2021, toma público que, com 
base na I.ei Federal n" 10.520/2002, regulamentado pelo Decreto 
Municipal 018 2021,  art.  15 da Lei n" 8.666 regulamentado pelo De-
creto Municipal 019/2021, Lei Complementar a' 123/2006, regu-
lamentado pelo Decreto Municipal a' 017/2021 e demais normas 
atinentes a espécie, realizará as 09:00hs (nove horas) do dia 16 de 
Julho de 2021. a licitação na modalidade PREGÃO, na forma 
ELL1RÔNICA, do tipo Menor Prego por Item, objetivando Re-
gistro de Pregos para eventual prestação de serviços de manutenção 
de motor bombas e painéis e aquisição de motor bombas, painéis e 
peças de interesse da Prefeitura Municipal de Amarante do  Maranhao  
- MA. Este Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados 
no endereço supra, de 2' a 6' feira, no horário das 08:00hs (oito ho-
ras) ás 13:00hs (treze horas), onde poderão ser consultados gratui-
tamente ou obtidos por meio digital pela intemet, através do nosso 
endereço eletrônico no  site:  https://http://amaranteana.gov.br   ou no  
site  do PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS https: /www.portalde-
compraspublicas.com.bri Esclarecimentos adicionais, no mesmo en-
dereço. Amarante do Maranhão (MA), 02 de Julho de 2021. Clebio 
Cardoso Pinheiro Pregoeiro Municipal. 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 027/2021 
- PORTAL DE CON1PRAS 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, instituído pela Portaria n° 
234/2021 -  GAP  de 02 de março de 2021, torna público que, com 
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