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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO —  CPL 
E-mail:  cpl amarantegoutlook.corn / https://http://amarante.ma.gov.br  

AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS N° 004/2021 

A Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão/MA, com sede na Av. Deputado  
La  Rocque, 1229, Centro Amarante do Maranhão/MA, através da Comissão 
Permanente de Licitação -  CPL,  instituida pela Portaria n° 235/2021 de 02 de março 
de 2021, 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 às 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 resíduos em geral no Município de Amarante - MA. Este 
Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço supra, de 2a  a 
6a  leira, no horário das 08:00hs (oito horas) as 13:001is (treze horas), onde poderão 
ser consultados gratuitamente ou obtidos por meio digital pela internet, através do 
nosso endereço eletrônico no  site:  htips://http://amarante.ma.gov.br  Esclarecimentos 
adicionais, no mesmo endereço. 

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

Valdenil e ousa tosta 
Presidente da  CPL  
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AVISO DE LICITAÇÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N° 
004/2021 A Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão/MA, 
com sede na Av. Deputado  La  Rocque, 1229, Centro — Amarante 
do Maranhao/MA, através da Comissão Permanente de Licitação -  
CPL.  instituída pela Portaria n° 235/2021 de 02 de marg.() 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, 
realizari is 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 resíduos 
em geral no Município de Amarante - MA. Este Edital e seus 
anexos estão à disposição dos interessados no endereço supra, de 
20 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 intemet, através do nosso endereço eletrônico no  
site:  https: /http:lamarante.ma.gov.br  Esclarecimentos adicionais, 
no mesmo endereço. Amarante do Maranhão MA, 30 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, 
com sede na Av. Deputado  La  Rocque, 1229, Centro — Amarante 
do Maranhão/MA. através da Comissão Permanente de Licitação -  
CPL,  instituída pela Portaria n° 235/2021 de 02 de março de 
2021, toma 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, 
realizará as 14:00hs (catorze horas) do dia 18 de maio de 2021, a 
licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, do tipo Menor 
Prego 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 dmbito de plataformas gerenciais S1MEC, S1CONV E 
SISMOB. no Município de Amarante - MA. Este Edital e seus 
anexos estão à disposição dos interessados no endereço supra, de 
2° a 60  feira, no horário das 08:00hs (oito horas) is 13:00hs (treze 

NOTA: Assinado eletronicamente conforme  art.  2°. Inciso  III,  da Lei n°424 de 28 de Março de 2017 
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PREFEITURA  MUNICIPAL DE AÇAILÃNDIA- NIA  

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO N" 020/2021 
— REGISTRO DE PREÇOS A Prefeitura Municipal de Açailândia, 
por meio do pregoeiro oficial, torna público, para o conhecimento 
dos interessados, que realizará no dia 13 de Maio de 2021 as 09:00h 
(nove horas) horário de  Brasilia,  licitação para registro de pregos, na 
modal idade Pregão Eletrônico n° 020 '2021, do tipo Menor Preço (por 
item). modo de disputa "aberto e fechado", cujo objeto é Registro 
de pregos para eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para o 
serviço de confecção de camisetas, uni tOrmes, lençóis, entre outros 
serviços de malharia, de interesse das Secretarias Municipais de /Kai-
lindia. Nos termos da Lei n" 10.520/02, Lei n° 123/2006 e ulteriores 
alterações, Decreto N" 7.892/2013, Decreto Municipal n° 134/2015, 
Decreto Municipal n° 1362015, Decrelo Municipal n° 155 2019 ut-
teriores alterações, do Decreto Municipal n"149/2020 e ulteriores al-
terações. e subsidiariamente as disposições da Lei n° 8.666/93 e suas 
alterações posteriores, e demais normas pertinentes à espécie, c as 
exigências estabelecidas neste Edital. A Sessão Pública  sera  realizada 
através do  site  e conduzida pelo PREGOEIRO, na sala da COMIS-
SÃO C'ENTRAL DE LICITAÇÃO, na sede da Prefeitura Municipal 
de Açailândia, com sede a Av. Santa Luzia, s n°, Parque das Nações,  
Cep  65.930-000, Açailandia-MA. Ocorrendo decretação de feriado  
on  outro fato superveniente que impeça a realização desta licitação 
na data acima mencionada, o evento  sera  automaticamente transferi-
do para o primeiro dia útil subsequente, independentemente de nova 
comunicação. Comissão Central de Licitação — CCL Açailândia/MA, 
28 de Abril de 2021.  Frederik°  Augusto Carvalho Holanda Pregoeiro. 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N" 021/2021 — 
REGISTRO DE PREÇOS A Prefeitura Municipal de Açailândia, por 
meio do pregoeiro oficial, torna público, para o conhecimento dos inte-
ressados, que realizará no dia 13 de Maio de 2021 as 09:0011 (nove ho-
ras) horário de  Brasilia,  licitação para registro de pregos, na modalidade 
Pregão Eletrônico n°021/2021, do tipo Menor Preço (por item), modo de 
disputa "aberto e fechado", cujo objeto é o Registro de Preços para even-
tual contratação de pessoa(s) juridica(s), para fornecimento de utensílios 
c insumos diversos destinados ao Frigorifico Municipal de Açailândia, 
nos termos da Lei n° 10.520/02. Lei n° 123 2006 e ulteriores alterações, 
Decreto N° 7.892/2013. Decreto Municipal n' 134/2015, Decreto Muni-
cipal n" 136..2015, Decreto Municipal n" 155/2019 ulteriores alterações, 
do Decreto Municipal n°149/2020 e ulteriores alterações, e subsidiaria-
mente as disposições da Lei n" 8.666:93 e suas alterações posteriores, e 
demais normas pertinentes à espécie, e as exigências estabelecidas neste 
Edital. A Sessão Piiblica  sera  realizada através do  site  www.portaldecom-
praspublicas e conduzida pela PREGOEIRO, na sala da COMISSÃO 
CEN TRAI.. DE LICITAÇÃO, na sede da Prefeitura Municipal de Açai-
landia, com sede a Av. Santa Luzia.  sit',  Parque das Nações. CEP 
65.930-000, Açailândia - MA. Açailândia:MA, 28 de Abril de 2021. 
Denilson Odilon Fonseca Pregoeiro. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO 
MARANHÃO 

AVISO DE LICITAÇÂO TOMADA DE PREÇOS N° 004/2021 
A Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhao/MA, com sede 
na Av. Deputado  La  Rocque, I 229, Centro — Amarante do  Maranhao/  
MA. através da Comissão Permanente de Licitação -  CPL,  instituída 
pela Portaria n° 235/2021 de 02 de março de 2021, toma publico 
que, com base na Lei Federal n° 8.66693, Lei Complementar 
123..2006 regulamentado pelo Decreto Municipal n° 017/2021 e demais 
normas atinentes à espécie, realizará as 08:00hs (oito horas) do dia 18 
de maio de 21)21. a licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS,  

do tipo Menor  Pat»  Cilobal, objetivando contratação de empresa especia-
lizada para prestação de serviços de limpeza urbana, coleta de resíduos cm 
geral no Município de Amarante - MA. Este Edital e  seas  anexos estão 
disposição dos interessados no endereço supra, de 2' a 6' feira, no horário 
das 08:00hs (oito horas) as 13:00hs (treze  horns),  onde poderão  six  con-
sultados gratuitamente ou obtidos por meio digital pela intemet, através do 
nosso endereço eletrônico no  site:  fattps://http://amarante.ma.extv.br  ou 
no  site  do PORTAL DE COMPRASPUBLICAShttps://www.portal-
decomoraspublicas.com.br/F,selarecimentos  adicionais. no mesmo 
endereço. Amarante do Maranhão/MA, 30 de abril de 2021. Valdenilson 
de Sousa Costa — Presidente da  CPL.  

AVISO DE LICEIAÇÂO TOMADA DE PREÇOS N° 005/2021 
A Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão/MA, com sede 
na Av. Deputado  La  Rocque, 1229, Centro —Amarante do Maranhao/MA, 
através da Comissão Permanente de Licitação -  CPL,  instituída pela Porta-
ria n° 235/2021 de 02 de março de 2021, toma público que, com base na 
Lei Federal n° 8.666/93, Lei Complementar 123/2006 regulamentado 
pelo Decreto Municipal n° 017/2021 e demais normas atinentes à especie, 
realizará as 14:00hs (catorze  horns)  do dia 18 de maio de 2021, a licitação 
na modalidade TOMADA DE PREÇOS, do tipo Menor Preço Global, ob-
jetivando contratação de empresa especializada para prestação de serviços 
profissionais especializados na assistência técnica ao gerenciamento fiscali-
zação, assessoria técnica (eniiastramento e acompanhamento de proposta ) e 
controle de obras no  Ambit()  de platatirmas gerenciais SIMEC, SICONV E 
SISMOB, no Município de Amarante - 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 interne, 
através do nosso endereço eletrônico no  site:  https://http://amarante. 
ma.2ov.br  ou no  site  do PORTAL DE COMPRASPUBLICAShttps:// 
www,portaldecompraspublicas,com.br/Esclarecimentos  adicionais, 
no mesmo endereço. Amarante do Maranhao/MA, 30 de abril de 2021. 
Valdenilson de Sousa Costa — Presidente da  CPL.  

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 022/2021 
- 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 IV 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 018/202E Lei 
Complementar n° 123/2006, regulamentado pelo Decreto Munici-
pal n° 017/2021 e demais normas atinentes a espécie, realizará às 
09:00hs (nove horas) do dia 19 de maio de 2021, a licitação na mo-
dalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo Menor Pre-
go, por Item, objetivando contratação de empresa para prestação de 
serviços de fornecimento de internet e manutenção da rede para suprir 
as necessidades das diversas Secretarias Municipais de Amarante do 
Maranhão/MA. 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:  Jittps://http://amarante.ma.goys  
bx ou no  site  do PORTAL DE COMPRASPUBLICAShtips://ls-ww‘  
portaldecompraspublicas.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 N° 023/2021 
- 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 c" 234.'2021 - 
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Pronto Socorro Clinico e Cardiológico 
SOCOR 

Cardiologia Clinica Mica 

Residencia Médica no Hospital dos 
Servidores do Estado Rio de Janeiro  

Curs°  de Cardiologia na Clinica Quirón, 
Barcelona • Espanha 

Rua  Paraiba,  762 • Imperatriz - MA 
Fone: 3524-1487  
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Cl/NEI/WEIS:  SO  NA MURIA 
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Aqui!  

O melhor provedor da região, 
mais velocidade pelo menor preço 

• (99) 98130-4427 IND 
(99) 99103-7165 vivo° 
(99) 98412-0280 ciar6/- 

• 

Sexta, 30 de abril de 2021 

COMISSÃO PERMANENTE DE UCITAÇÃO  -CPL  
m E-ai : c_pl amarante@outlook.com  / httros://httoq/ 

amarante.m 

AVISO DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS N.  004/2021 A Prefeitura Municipal de Ama-
rante do Maranhao/MA, com sede na Av. Deputado  La  Rocque. 1229. 
Centro -Amarante do Maranhao/MA. através da Comissão Permanente 
de Licitação -  CPL, instituter°  pela Portaria n°235/2021 de 02 de marco de 
2021, torna publico que, com base na Lei Federal n° 8.666/93, Lei Com-
plementar n" 123/2006 regulamentado pelo Decreto Municipal n° 017/ 
2021 e demais normas atinentes à espeoie, matizará es 08:00hs (oito 
horas) do dia 18 de maio de 2021,a licitação na modalidade TOMADA DE 
PRECOS, do tipo Menor Prego Global, objetivando contratação de empre-
sa especializada para prestação de serviços de limpeza urbana, coleta 
de residuos em geral no MunicIpio de Amarante -  Mk  Este Edital e seus 
anexos estão à disposição dos interessados no endereço supra, de 2° a 
6° terra, no horário das 013:00hs (oito horas) as 13:00h5 (treze horas), 
onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos por meio digital 
pela internet, através do nosso endereço eletrônico no  site:  httos://httol 
Laatarante.ma gov.ix  Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço. 
Amarante do Maranhao/MA. 30 de abril de 2021. Vardenilson de Sousa 
Costa - Presidente da  CPL.  

AVISO DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS N° 005/2021 A Prefeitura Municipal de Ama-
rante do Maranhão/MA, com sede na Av. Deputado  La  Rocque, 1229. 
Centro - Amarante do Maranhao/MA, através da Cornissão Permanente 
de Licitação -  CPL,  instituida pela Pontarias' 235/2021 de 02 de março de 
2021, torna público que, com base na Lei Federal n° 8.666/93, Lei Com-
plementar n' 123/2006 regulamentado pelo Decreto Municipal n° 017/ 
2021 e demais normas atinentes à espécie, realizará es 14:00hs (cator-
ze horas) do dia 18 de maio de 2021, a licitação na modalidade TOMADA 
DE PREÇOS. do tipo Menor Preço Global, objetivando contratação de  
empress  especializada para prestação de serviços profissionais espe-
cializados na assistência técnica ao gerenciamento fiscalização. asses -
soda técnica (cadastramento e acompanhamento de proposta ) e con-
trole de obras no  Ambit°  de plataformas gerenciais SIMEC, SICONV E 
SISMOS, no Municipio deAmarante - MA. Este Edital e seus anexos estão 

disposição dos interessados no endereço supra, de 2° a 6° feira, no 
horário das 08:00h5 (oito horas) as 13:00hs (treze horas), onde poderão 
ser consultados gratuitamente ou obtidos por meio digital pela internet,  
allay  es do nosso endereço eletrônico no  site:  httos 1/htto  
amarante.ma.govkr  Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço.
Amarante do Maranhao/MA, 30 de abril de 2021. Vaklenilson de Sousa 
Costa - Presidente da  CPL.  

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRGNICO N° 022/2021 -PORTAL DE COMPRAS PUBLI-
CAS' Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhao/MA, com sede na 
Ao Deputado  La  Rocque, 1229, Centro. CEP: 65923-000 - Amarante do 
Maranhao/MA, através do seu Pregoeiro Municipal, instituido pela Podaria 
n°234/2021 -  GAP  04 02 de março de 2021, torna publico que, com base 
na Lei Federal n° 10520/2002, regulamentado pelo Decreto Municipal 018/ 
2021, Lei Complementar n°123/2006. regulamentado pelo Decreto Munici-
pal n° 017/2021 e demais normas atinentes ir espécie realizará as 09:00hs 
(nove horas) do dia 19 de maio de 2021, a lidtação na modalidade  PRE-
GAO,  na forma ELETRÔNICA do tipo Menor Prego, por Item, objetivando 
contratação de empresa para prestação de serviços de fornecimento de  
internee  manutenção da rede para suprir as necessidades das diversas 
Secretaries Municipais de Amarante do Maranhão/MA. Este Edital e seus 
anexos estão ti disposição dos interessados no endereço supra. de 2° a 
6° feira, no heleno 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:  harrs://tittall 
amarante mkgov.br  ou no  site  do PORTAL DE COMPRASPUBLICAShttpel  
AWAY   poctakkturnmapubka sclarecimentos adicionais, no 
mesmo endereço. Amarante do  Maranhao  (MA), 30 de abril de 2021. Clebio 
Cardoso Pinheiro Pregoeiro Municipal 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRONICO N° 023/2021 -PORTAL DE COMPRAS PUBLI-
CAS - 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, insfituido pela Portada 
n° 234/2021 -  GAP  de 02 de março de 2021. torna  !Abaco  que, com base 
na Lei Federal n° 10.520/2002, regulamentado pelo Decreto Municipal 018/ 
2021,  art  15 da Lei n°0666 regulamentado pelo Decreto Municipal 019/ 
2021, Lei Complementar n* 123/2006. regulamentado pelo Decreto  Munici-
pals'  01712021 e demais sonoras atinentesà espécie, realizará as 09:00hs 
(nove horas) do dia 20 de maio de 2021, a licitação na modaNdade  PRE-
GAO,  na forma ELETRÔNICA, do tipo Menor Prego por Item, objetivando 
Registro de Preços pana eventual aquisição de  gas  e  ague  mineral 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 horas) es 13:00hs 
(treze horas), onde poderão ser consultados gratuitamente ou oblidos per 
meio digital pela  Internet,  através do nosso endereço eletrônico no  site:  
httos://htto://amarante.mdaov.br  ou no  site  do PORTAL DE COMPRASPU-
BLICAShttos://www.portaldecomprasoublicas.com  br/Esclarecimentos 
adicionais, no mesmo endereço. Amarante do  Maranhao  (MA), 29 de atoll
de 2021. Clebio Cardoso Pinheiro Pregoeiro Municipal 

Prefeitura Municipal de Antarante do Marghilib (ar 
Av Deputado  La  Rocque, 1229. CenUb 

 

CEP: 65923-000 - CNPJ: 0E157E46/00 1-p113 

Ws/ am 

esta 19 de abril. Comemo-

ra-se todo dia 19. 
Se você está com algum 

PROBLEMA DE DIFÍCIL SOLU-
ÇÃO e precisa de AJUDA UR-

GENTE, peça esta ajuda a 
Santo Expedito que é o Santo 

dos Negócios que precisam de 
Pronta Solução e cuja Invoca-

ção Nunca é Tardia. 

ORAÇÃO - Meu Santo Ex-

pedito 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, Vos que sais o 

Santo dos Desesperados, Vos 

que sois o Santo das Causas 
Urgentes, Protegei-me, Aju-

dai-me, Dai-me Força, Cora-

gem e Serenidade. Atendei ao 

meu pedido: "Fazer o pedido". 

Ajudai-me a superar estas 

Horas Difíceis, protegei-me de 

todos que possam me preju-

dicar, Protegei a Minha Famí-

lia, atendei ao meu pedido 
com urgência. Devolvei-me a 

Paz e a Tranqüilidade. Serei 

grato pelo resto da minha 
vida e levarei seu nome a to-

dos que têm fé. Muito Obri-

gado, meu Santo Expedito! 

Rezar um Pai Nosso, urna 

Ave Maria e fazer o Sinal da 
Cruz. 

Em agradecimento, man-
dei publicar e distribui um mi-
lheiro desta oração, para pro-

pagar os beneficios do gran-

de Santo Expedito. Mande 
você também publicar imedi-

atamente  epos  o pedido. 
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