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AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 014/2021 
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 10 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 de serviços funerários, traslados e 
fornecimento de urnas funerárias, para atender a demanda da Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento Social do Município de Amarante do Maranão - 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.ma.qov.br   ou no  site  do PORTAL 
DE COMPRAS PUBLICAS https://www.portaldecompraspublicas.com.br/ 
Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço. 

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

'--Pregbbiro Municipal  

PREFEITURA DE  

MARMITE 
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SUMÁRIO: 
TERCEIROS 

PREFEITURA DE AMAFtANTE DO 
MARANHÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO 
N°002 

EXPEDIENTE 

O Diário Oficial do Município de 
Amarante do  Maranhao,  veiculado 
exclusivamente na forma eletrônica, é uma 
publicação da entidade da Administração 
Direta deste Município, sendo referida 
entidade inteiramente responsável pelo 
conteúdo aqui publicado. 

ACERVO 

As edições do Diário Oficial Eletrônico de 
Amarante do  Maranhao  poderão ser 
consultadas através da intemet, por meio do 
seguinte endereço eletrônico: 
www.amarante.ma.gov.br  Para pesquisa 
por qualquer termo e utilização de filtros, 
acesse www.amarante.ma.gov.br/diario  As 
Consultas e pesquisas são de acesso 
gratuito e independente de qualquer 
cadastro. 

ENTIDADE 

Prefeitura Municipal de Amarante do 
Maranhão 
CNPJ: 06.157.846/0001-16 
Av. Deputado  La  Rocque, 1229, Centro. 
CEP: 65923-000.  
Site:  amarante.ma.gov.br  
Diário: amarante.ma.gov.br/diario  

NOTA: Assinado eletronicamente conforme  art.  2°, Inciso Ill, da Lei n°424 de 28 de Março de 2017 
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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, toma 
público 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, 
realizará As 14:00hs (catorze horas) do dia 30 de abril de 2021, a 
licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, 
do tipo Menor Preço, por Item, objetivando contratação de 
empresa para prestação de serviços de assessoria e consultoria 
secretaria de saúde, com vistas A operacionalização de sistemas 
disponíveis do governo federal, do governo estadual, fundo 
nacional de saúde -  fns  (gerenciamento de objeto e propostas), 
saips (sistema de apoio A implantação de politicas em saúde) e 
todos os programas e projetos lincados a secretaria de saúde, 
visando à captação de recursos para o município na área da saúde. 
Este Edital e seus anexos estão A. disposição dos interessados no 
endereço supra, de 2' a 6' feira, no horário das 08:00hs (oito 
oras) ds 1300hs (treze horas), onde poderão ser consultados 

gratuitamente ou obtidos por meio digital pela internet, através do 
nosso endereço eletrônico no site:  
https://http://amaranterna.gov.br  ou no  site  do PORTAL DE 
COMPRASPUBLICAShttps://www.portaldecompraspub  I icas.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° 
011/2021 - PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS - Prefeitura 
Municipal de Amarante do Maranhao/MA, com sede na Av. 
Deputado  La  Rocque, 1229, Centro. CEP: 65923-000 — Atnarante 
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 A. espécie, 
realizará As 09:00hs (nove horas) do dia 03 de maio de 2021, a 
licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, 

odo tipo Menor Preço, por Item, objetivando Registro de Preços 
para eventual aquisição de equipamento hospitalar, e material 
permanente para Secretaria Municipal de Saúde de Amarante do 
Maranhão - MA. Este Edital e seus anexos estão à disposição dos 
interessados no endereço supra, de 2a a 6' feira, no horário das 
08:00hs (oito horas) ás 13:00hs (treze horas), onde poderão ser 
consultados gratuitamente ou obtidos por meio digital pela 
internet, através do nosso endereço eletrônico no  site:  
https://http://amarantesna.gov.br  ou no  site  do PORTAL DE 
COMPRASPUBLICAShttps://www.portaldecompraspublicas.com   
.br/Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço. Amarante do  
Maranhao  (MA), 19 de março de 2021. Clebio Cardoso Pinheiro 
Pregoeiro Municipal 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 
012/2021 - 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, 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 As 09:00hs (nove horas) do dia 04 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 de serviços de exames laboratoriais, de 
interesse da Secretaria Municipal de Saúde do Município de 
Amarante do Maranhão - MA. Este Edital e seus anexos estão 
disposição dos interessados no endereço supra, de r a 6' feira, no 
horário das 08:00hs (oito horas) ds 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 
COIVTPRASPUBLICAShttps://www.portaldecompraspublicas.com   
.br/Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço. Amarante do 
Maranhão (MA), 19 de abril de 2021. Clebio Cardoso Pinheiro 
Pregoeiro Municipal 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 
013/2021 - 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 marco 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  norms  atinentes A espécie, 
realizará As 09:00hs (nove horas) do dia 06 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 livros para Educaçao Infantil I, 
Educaçao Infantil II e Educaçao Infantil  III  da rede 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 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://httrJ/amarante.ma.gov.br  ou no  site  do PORTAL DE 
COMPRASPUBLICAShttps://www.portaldecom  nraspublicas .  co  m  
.br/Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço. Amarante do  
Maranhao  (MA), 19 de março de 2021. Clebio Cardoso Pinheiro 
Pregoeiro Municipal 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 
014/2021 - 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, 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 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 10 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 de serviços funerários, traslados e 
fornecimento de umas funerárias, para atender a demanda da 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social do Município de 
Amarante do Maranão - MA. Este Edital e seus anexos estio 
disposição dos interessados no endereço supra, de 2' a 6' feira, no 
horário das 08:00hs (oito horas) As 13:00hs (treze horas), onde 

NOTA: Assinado eletronicamente conforme  art.  2°, Inciso  III,  da Lei n°424 de 28 de  Margo  de 2017 
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poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos por meio 
digital pela interne, através do nosso endereço eletrônico no  site:  
https://httrJ/amarante.magov.br  ou no  site  do PORTAL DE 
COMPRASPUBLICAShttps://www.portaldecompraspublicas.com   
.br/Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço. Amarante do 
Maranhão (MA), 19 de abril de 2021. Clebio Cardoso Pinheiro 
Pregoeiro Municipal 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 
015/2021 - 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 
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 12 de maio de 2021, a 

Oicitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, 
do tipo Menor Preço por Item, objetivando Registro de Preços 
para eventual prestação dos serviços de recuperação da 
pavimentação asfáltica da malha viária da Cidade 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) 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://htto://arnarante.ma.gov.br  ou no  site  do PORTAL DE 
COMPRASPUBLICAShttps://www.portaldecompraspublicas.com   
br/Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço. Amarante do 
Maranhão (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 Maranhão/MA, com sede na Av. 
Deputado  La  Rocque, 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, torna 
público que, com base na Lei Federal n° 10.520/2002, 

lamentado pelo Decreto Municipal 018/2021,  art.  15 da Lei n° 
.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 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, bloquete e meio fio 
de interesse da Prefeitura Municipal de Amarante do  Maranhao  - 
MA. Este Edital e seus anexos estão A disposição dos 
interessados no endereço supra, de 2a 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://amarante.magov.br  ou no  site  do PORTAL DE 
COMPRASPUBLICAShttps://www.portaldecompraspublicas.com   
ir/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° 
017/2021 - 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, 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 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 
Município 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 13:00hs (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.gov.br  ou no  site  do 
PORTAL DE 
COMPRASPUBLICAShttps://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° 
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 
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 21 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 locação de máquinas 
pesadas com operador, para atender as necessidades 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) 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 
COMPRASPUBLICAShttps://wvvw.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° 
019/2021 - 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, 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 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 Ill, da Lei n° 424 de 28 de Março de 2017 
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Publicações Legais 

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

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

COMISSÃO PERMANENTE DE LicrAgAo  -CPL 
E-mail:  cpl_amarantiteloutlook.com I https://http:// 

amarante.ma.gov.br  

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS W 001/2021 A Prefeitu-
ra Municipal de Amarante do Maranhao/MA, com sede na Av. Deputado  La  
Rocque, 1229, Centro -Amarante do Maranhão/MA, através da Comissão 
Permanente de Licitação-  CPL,  instituida pela Portaria  re  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 a espécie, realizará as 08:00hs 
(oito horas) do dia 05 de maio de 2021, a licitação na modalidade TOMA-
DA DE PREÇOS, do tipo Menor Prego Global, objetivando aContratagao 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 6 disposição dos interessados no endereço supra, de 
V a 6 feira, no horário das 08:00hs (oito horas) ás 13:00hs (treze ho-
ras), onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos por meio 
digital pela internet, através do nosso endereço eletrônico no  site:  httosl 
/httellamarante.ma  goy  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 W 002/2021 A Prefeitu-
ra Municipal de Amarante do Maranhão/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, 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 a espécie, realizará as14:00h5 
(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 Público, e na 
Elaboração, Revisão e Adequação das Leis Orçamentarias e de Planeja-
mento e Execução Orçamentaria do Poder Executivo Municipal. Este Edital 
e seus anexos estão a disposição dos interessados no endereço supra, 
de V a V feira, no horário das 08:00hs (oito horas) as 13:00hs (treze 
horas), onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos per meio 
digital pela  intermit,  através do nosso endereço eletrônico no  site: Mips/  
/httol/amarante ma  goy  bt Esclarecimentos adicionais, no mesmo ende-
reço. Amarante do Maranhão/MA, 19 de abril de 2021. Valdenilson de 
Sousa Costa - Presidente da  CPL.  

eAVISO DE LicITAÇAoTOMADA DE PREÇOS N° 003/2021 A Prefeitu-
u nicipal de Arnarante do Maranhao/MA, com sede na Av. Deputado  La  
ue, 1229, Centro -Amarante do Maranhao/MA, através da Comissão 

rmanente de Licitação -  CPL,  instituida 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 a espécie, realizará as 08:00hs 
(oito horas) do dia 06 de maio de 2021, a licitação na modalidade TOMA-
IDA DE PREÇOS, do tipo Menor Preço Global, objetivando Contratação de 
Escritório de Advocacia para prestação de serviços técnico juridco na  
area  de contencioso judicial que não se enquadre, pela sua natureza, aos 
trabalhos rotineiramente prestados pelo corpo permanente do Municipio. 
Este Edital e seus anexos estão a disposição dos interessados no ende-
reço supra, de V a V 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 eletrôni-
co no  site:  httos://httollamarante ma gov br Esclarecimentos adicionais, 
no mesmo endereço. Amarante do Maranhao/MA, 19 de abril de 2021. 
Valdenilson de Sousa Costa - Presidente da  CPL.  

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA N° 001/2021 A Prefeitura Municipal 
de Amarante do Maranhao/MA, com sede na Av. Deputado  La  Rocque, 
1229, Centro - Amarante do Maranhao/MA, através da Comissão Perma-
nente de Licitação -  CPL,  instituida pela Portaria n° 235/2021 de 02 de 
março de 2021, no uso de suas jprerrogativas legais, e considerando o 
disposto no  art.  21 da Lei 11.947/2009, na Resolução COIFNDE n° 26/2013 
a Resolução n° 4/2015, toma público a CHAMADA PUBLICA para aqui-
sição de géneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor 
Familiar 'Rural ou suas organizações. para atender os alunos da rede 
pública do Municipio de Amarante do Maranhao/MA. Os Grupos Formais/ 
Informais e Fomecedores Individuais deverão apresentar a documenta-
ção para habilitação e o Projeto de Venda do dia 19/04/2021 até adia 10/ 
05/2021 das 08:00 as 1300 hrs no Setor de Licitações da Prefeitura 
Municipal de Amarante do Maranhao/MA. Este Edital e seus anexos estão 
a disposição dos interessados no endereço supra, de 2° a V 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:  nttos.ilhttoR 
fElarnntn ma  goy  br  Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço.Ama-
rante do Maranhao/MA, 19 de abril de 2021. Valdenilson de Sousa Costa 
- Presidente da  CPL.  

AVISO DE LICITAÇÃO PREGAO ELETRÔNICO W 009/2021 - POR-
TAL DE COMPRAS PUBLICAS - Prefeitura Municipal de Amarante do 

il
aranhão/MA, com sede na Av. Deputado  La  Rocque, 1229, Centro. CEP: 

23-000 - Amarante do Maranhao/MA, através do seu Pregoeiro Muni-
!, instituido pela Portaria n° 234/2021 -  GAP  de 02 de mango de 2021, 
a público que, com base na Lei Federal n° 10.520/2002, regulamenta-

o 

l 

pelo Decreto Municipal 018/2021,  art.  15 da Lei n° 8.666 regulamentado 
pelo Decreto Municipal 019/2021, Lei Complementar  re  123/2006, regula-
mentado pelo Decreto Municipal n' 017/2021 ademais normas atinentes a 
espécie, realizara as 09:00h5 (nove horas) do dia 30 de abril de 2021, a 
licitação na modalidade PREGAO, na forma ELETRÔNICA, do tipo Menor 
Prego, por Item, objetivando Re9istro de Preços para eventual aquisição 
de medicamentos, material hospitalar e correlatos de interesse da Secre-
taria Municipal de Saúde. Este Edital e seus anexos estão á disposição 
dos interessados no endereço supra, de V a V feira, no horário das 
08:00hs (oito horas) ás 13:00hs (treze horas), onde poderão ser consul-
tados 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 COMPRASPUBLICAShttos  // 
yudy,„guaridecammalultutomr,r/Esclarecimentos adicionais, no 
me.,,o encleo. •ante ck:k.iaraArn nhao (MA), 19 de março de 2021. 
Clebio Cardoso Pinheiro Pregoeiro Municipal 

AVISO DE LiciTAgAo PREGAO 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 Maranhao/MA, através do seu Pregoeiro Muni-
cipal, instituido pela Portaria n° 234/2021 -  GAP  de 02 de mango de 2021, 
toma 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 e demais normas atinentes 
ti espécie, realizará as 1400 hs (catorze horas) do dia 30 de abril de 
2021, a licitação na modalidade PREGAO, na forma ELETRONICA, do tipo 
Menor Prego, por Item, objetivando contratação de empresa para presta-
çao de serviços de assessoria e consultoria a secretaria de saúde,  cam  
vistas a operacionalizaçao de sistemas disponiveis do governo federal, 
do governo estadual, fundo nacional de saúde -  fns  (gerenciamento de 
objeto e propostas), saips (sistema de apoio á implantação de politicas em 
saúde) e todos os programas e projetos lincados a secretaria de saúde, 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO-MA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

AVISO DE ABERTURA. PREGAO PRESENCIAL N°001/2021. OBJETO 
Registro de Preços para eventual e futura aquisição de Carne Bovina, para 
atender as demandas das Secretarias 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  Preps  Demétrio Milhomem, n°10, Centro, 
Porto Franco/MA. OBTENÇAO DO EDITAL: O Edital e seus anexos estão 
disposição dos interessados, de r a 6° feira, em dias úteis, no horário das 
08:005 (oito horas) as 12:00h (doze horas), na Comissão  Permanents  de 
Licitação -  CPL,  situada na Praga Demétrio Milhomem, n° 10, Centro, Porto 
Franco/MA, e no sitio oficial deste poder executivo - 
www.portofranco.ma.gov.br, onde por/aros ser consultados ou obtidos 
gratuitamente. Esclarecimentos adicionais no endereço supra ou  gorilla e-
mail  col.porbfranco@gmail.com. Porto Franco/MA, 15 de abril de 2021. 

JAILMA CIRQUEIRA DE SOUSA 
Pregoeira. 

o progresso 
Sábado, 17 de abril de 2021 

visando é captação de recursos para o município na  Area  da saúde. Este 
Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço 
supra, de r a 6' feira, no horário das 08:00hs (oito horas) ás 13:00hs (treze 
horas), onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos por meio 
digital pela intemet, através do nosso endereço eletrônico no  site:  bltjo,ta 
rdo'llamarante ma dov btou no  site  do PORTAL DE COMPRASPUBLICASdj:  
lris://wrivi rartnIrlecomnrmobliai 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 W 011/2021 - 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 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 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 e demais normas atinentes à espécie, realizara as 09 00h5 
(nove horas) do dia 03 de maio de 2021, a licitação na modalidade PREGAO, 
na forma ELETRONICA, do tipo Menor Preço, por Item, objetivando Registro 
de Preços para eventual aquisição de equipamento hospitalar, e material 
permanente para Secretaria Municipal de Saúde de Amarante do  Maranhao  
- MA. Este Edital e seus anexos estão á disposição dos interessados no 
endereço supra, de r a V feira, no horário das 08:00hs (oito horas) as 
13:00hs (treze horas), onde poderão ser consultados gratuitamente ou oh-
lidos por meio digital pela  Internet,  através do nosso endereço eletrônico no  
site:  Mtos://htto://amaranle ma gov.br  ou no  site  do PORTAL DE COM-
PRASPUBLICAStagallwww oortaldecomorasoublicas com br/Esclareci-
mantas adicionais, no mesmo andereço.Amarante do Maranhão (MA), 19 de 
março de 2021. Clebio Cardoso Pinheiro Pregoeiro Municipal 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGAO ELETRÔNICO N° 012/2021 - 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 Maranhao/MA, através do seu Pregoeiro Municipal, instituído 
pela Portaria n° 234/2021 -  GAP  de 02 de março de 2021, toma público que, 
com baseou 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 6 espécie, realizara as 09:00hs 
(nove horas) do dia 04 de maio de 2021, a licitação na modalidade PREGAO. 
na  forma ELETRONICA. do tipo Menor Prego, por Item, objetivando Registro 
de Preços para eventual prestação de serviços de exames laboratoriais, de 
interesse da Secretaria Municipal de Saúde do Municipio de Arnarante do  
Maranhao  - MA. Este Edital e seus anexos estão à disposição dos interessa-
dos no endereço supra, de V a 6' feira, no horário das 08:00hs (oito horas) 
as 13:00hs (treze horas), onde poderão ser consultados gratuitamente ou 
obtidas por meio digital pela internet, através do nosso endereço eletrônico 
no  site:  btp.Ighti .  ..../(amara .ILL.a.goy,br ou no  site  do PORTAL DE COM- 
PRASPUBLICAShttos://www oortaldecomorasoublicas com.br/Esclaraci-
mantos adicionais, no mesmo endereço. Amarante do  Maranhao  (MA), 19 de 
abril de 2021. Clebio Cardoso Pinheiro Pregoeiro Municipal 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGAO ELETRÔNICO W 013/2021 - PORTAL 
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 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 Muni-
dpal 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 ás 09:00hs 
(nove horas) do dia 06 de maio de 2021, a licitação na modalidade PREGAO, 
na forma ELETRONICA, do tipo Menor Preço, por Item, objetivando Registro 
de Preços para eventual aquisição de livros para Educaçao Infantil I, Educa-
çao Infantil 11 e Educaçao Infantil Ill da rede Municipal de Amarante do Mara-
nhao/MA. Este Edital e seus anexos estão a disposição dos interessados no 
endereço supra, de r a V feira, no horário das 08:00h5 (oito horas) as 
13:00hs (treze horas), onde poderão ser consultados gratuitamente ou oh-
lidos por meio digital pela  internal,  através do nosso endereço eletrônico no  
site: hops  //httollamarante ma gov br ou no  site  do PORTAL DE COM-
PRASPUBLICASIAMO/www partaldennel.graOliblioas com br/Esclareci-
mentos adicionais, no mesmo endereço. Amarante do Maranhão (MA), 19 de 
março de 2021. Clebio Cardoso Pinheiro Pregoeiro Municipal 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO W 014/2021 - 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 Maranhao/MA, através do seu Pregoeiro Municipal, instituido 
pela Portaria n° 234/2021 -  GAP  de 02 de marco de 2021, torna público que,  
corn  base na Lei Federal  re  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 á espécie, realizara as 09:00hs 
(nove horas) do dia 10 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 funerários. traslados e 
fornecimento de urnas funerárias,  pars  atender a demanda da Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Social do Municipio de Arnarante do Maranão 
- MA. Este Edital e seus anaxos estao à disposição dos interessados no 
endereço supra, de r a V feira, no hortrio das 08:00hs (oito horas) as 
13:00hs (treze horas), onde poderão ser consultados gratuitamente ou ob- 
lidos por digital pela internet, através do nosso endereço eletrônico no  
site: s://httollamarante ma oov br ou no  site  do PORTAL DE COM- 
PRASP BLICASPItos://www.00rtaldecomorasoublicas.com  bqEsclareci-
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° 015/2021 - PORTAL 
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 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 Muni-
cipal 018/2021,  all.  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 especie, realizará as 09:00hs 
(nove horas) do dja 12 demais de 2021, a licitação na modalidade PREGAO, 
na forma ELETRONICA, do tipo Menor  Prow  por Item. objetivando Registro 
de Preços para eventual prestação dos serviços de recuperação da pavi-
mentação asfáltica da malha viária da Cidade de Amarante do  Maranhao  - 
MA. Este Edital e seus anexos estão á disposição dos interessados no 
endereço supra, de r a 6' feira, no horário das 08:00hs (oito horas) ás 
13:00h5 (treze horas), onde poderão ser consultados gratuitamente ou ob-
lidos por meio digital pela intemet, através do nosso endereço eletrônico no  
site:  haps://httdllamarante ma aov br ou no  site  do PORTAL DE COM-
PRASPUBLICASIMos://www oortaldecomaraspublicas com br/Esclareci-
mantas adicionais, no mesmo endereço. Amarante do  Maranhao  (MA), 19 de 
abril de 2021. Clebio Cardoso Pinheiro Pregoeiro Municipal 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGAO ELETRÔNICO N° 016/2021 - 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 Maranhao/MA, através do seu Pregoeiro Municipal, 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, regulamentado pelo Decreto Muni 
cipal 018/2021,  art  15 da Lei n° 8.666 regulamentado pelo Decreto Municipa 
019/2021, Lei Complementar  re  123/2006, regulamentado pelo Decreto Muni- 

AVISO DEABERTURA. PREGAO PRESENCIAL N°002/2021. OBJE-
TO: Registro de  Prows  para eventual e futura aquisição de  Pass  e 
Bolos, para atender as demandas das Secretarias do Municipio de Porto 
Franco. ABERTURA: 05 de maio de 2021, as 09:00h (nove horas). TIPO 
DE LICITAÇÃO: Menor Prego Por Item, ENDEREÇO: Praça  Darned°  Mi-
lhomem, n° 10, Centro, Porto Franco/MA. OBTENÇÃO DO EDITAL: 0 
Edital e seus anexos estou é disposição dos interessados, de V a 6' 
feira, em dias úteis, no horário das 08:00h (oito horas) as 12:00h (doze 
horas), na Comissão  Permanents  de Licitação •  CPL,  situada na Praça 
Demétrio Milhomem, n° 10, Centro, Porto Franco/MA, e no sitio oficial 
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 CIRQUEIRA DE SOUSA 
Pregoeira. 

PM DE AMARANTE 
DO  MARANHÃO  - 
FL (S)!`"' 

on'. 

cipal n° 017/2021 a demais normas_ espécie, realizará as 
09:00hs (nove horas) do dia 14 de maio de 2021, a licitacão na modalidade 
PREGAO, naforrna ELETRONICA, do tipo Menor Preço por Item, objetivan-
do Registro de Preços para eventual aquisição de tubos de concreto, 
bloquete e maio fio de interesse da Prefeitura Municipal de Amarante do  
Maranhao  - MA. Este Edital e seus anexos estão a disposição dos interes-
sados no endereço supra, de V a V feira, no horário das 08:00hs (oito 
horas) as 13:00hs (treze horas). onde poderão ser consultados gratuita-
manta ou obtidos por meio digital pela internat. através do nosso endereço 
eletrônico no  site:  httos://httallamarante.ma.govbr ou no  site  do PORTAL 
DE COMPRASPUBLICAShltosffinvw  sort  aldecornorasoublicas  corn  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 Av. Deputado  La  Rocque, 1229, Centra 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 na Lei Federal  re  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 e demais normas atinentes a 
espécie. realizará as 09:00hs  (Dove  horas) do dia 17 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 
dos serviços de recuperação de guia, meio fio e sarjetas e desobstrução 
de galerias, carregos e valas do Município de Amarante do  Maranhao  - 
MA. Este Edital e seus anexos estão 6 disposição dos interessados no 
endereço supra, de r a 6' feira, no horário das 08:00hs (oito horas) as 
13:00hs (treze horas), onde podaras ser consultados gratuitamente ou 
obtidos por meio digital pela internet, através do nosso endereço eletrôni-
co no  site:  hllps://http://amarante  ma  goy hi  ou no  site  do PORTAL DE 
COMPRASPUBLICAShttos://vdwi oortaldeoomora,oublicaq com.br/Esda-
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° 018/2021 - 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 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 base na Lei Federal n° 10.520/2002, regulamenta-
do pelo Decreto Municipal 018/2021,  art.  15 da Lei 00 8.666 regulamentado 
pelo Decreto Municipal 019/2021, Lei Complementar n° 123/2006, regula-
mentado pelo Decreto Municipal n° 017/2021 ademais normas atinentes a 
espécie, realizará as 09:00hs  (pave  horas) do dia 21 de maio de 2021. a 
licitação na modalidade PREGAO, na forma ELETRON1CA, do tipo Menor 
Preço por Item, objetivando Registro de Preços para eventual prestação 
dos serviços de locação de maquinas pesadas  corn  operador, para aten-
der as necassidades da Prefeitura Municipal de Amarante do  Maranhao/  
MA. Este Edital e seus anexos estão A disposição dos interessados no 
endereço supra, de V a 6° feira, no hortrio das 08:00hs (oito horas) as  
13:00/rã  (treze horas), onde podarão ser consultados gratuitamente ou 
obtidos por meio digital pela internat. através do nosso endereço eletrôni-
co no  site:  httoslihttdllamarante ma oov br ou no  site  do PORTAL DE 
COMPRASPUBLICAStags//www portaidecomorasoublicas com br/Escla-
recimentos adicionais, no mesmo andereço. Amarante do Maranhão (MA), 
19 de abril de 2021. Clebio Cardoso Pinheiro Pregoeiro Municipal 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGAO ELETRÔNICO N° 019/2021 -POR-
TAL DE COMPRAS PUBLICAS - Prefeitura Municipal de Amarante do 
Maranhao/MA,  corn  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 n0 8.666 regulamentado 
pelo Decreto Municipal 019/2021, Lei Complementar n° 123/2006, regula-
mentado pelo Decreto Municipal n° 017/2021 ademais normas atinentes 6 
espécie, realizara as 09:00h5  (Dove  horas) do dia 24 de maio de 2021, a 
licitação na modalidade PREG.A0, 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 Mu-
nicipais de Amarante do Maranhao/MA. Este Edital e seus anexos estão a 
disposição dos interessados no endereço supra, de 26  a V feira, no 
horario 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:  ri dos -//htto• a 
arnarante ma gov br ouso  site  do PORTAL DE COMPRASPUBLICASUJAI 
/www.00rtaldecomorasoublicas com.brIEsclarecimentos adicionais, no 
mesmo endereço. Amarante do  Maranhao  (MA), 19 de abril de 2021. 
Clebio Cardoso Pinheiro Pregoeiro Municipal 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGAO ELETRÔNICO W 020/2021 - 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 Maranhao/MA, através do seu Pregoeiro Muni-
cipal, instituido pela Portaria 00234/2021  -  GAP  de 02 de março de 2021, 
torna público  qua. corn  base na Lei Federal n° 10.520/2002, regulamenta-
do pelo Decreto Municipal 018/2021,  art.  15 da Lei 00 8.666 regulamentado 
pelo Decreto Municipal 019/2021, Lei Complementar n° 123/2006. regula-
mentado pelo Decreto Municipal n*017/2021 e demais normas atinentes a 
espécie, realizará As 09:00hs (nova horas) do dia 26 de maio de 2021, a 
licitação na modalidade PREGAO, na forma ELETRONICA, do tipo Menor 
Prego por Item, objetivando Registro de Preços para eventual aquisição 
de material, equipamentos e EPI para atender a necessidades da ilumina-
ção pública de Amarante do Maranhao/MA. Este Edital e seus anexos 
estão A disposição dos interessados no endereço supra, de V a V feira, 
no horário das 08:00hs (oito horas) as 13:00hs (treze horas), onde pode-
rão ser consultados gratuitamente ou obtidos permeio digital pela internet, 
através do nosso endereço eletr6nico no  site:  httos://htto 1/  
amarapte ma oov br ou no  site  do PORTAL DE COMPRASPUBLICASraps/ 
/www,Dortaldecomprasoublicas 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° 021/2021 -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 Maranhao/MA, através do seu Pregoeiro Muni-
cipal, instituido pela Portaria 00234/2021  -  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,  art.  15 da Lei 008.666 regulamentado 
pelo Decreto Municipal 019/2021, Lei Complementar n° 12=006, regula-
mentado pelo Decreto Municipal n° 017/2021 e demais normas atinentes a 
espécie, realizará as 09:00hs  (pave  horas) do dia 28 de maio de 2021, a 
licitação na modalidade PREGAO, na forma ELETRONICA, do tipo  Manor  
Prego por Item, objetivando Registro de  Preps  para eventual aquisição 
de materiais de construção de interesse de diversas Secretarias Munici-
pais de Amarante do Maranhao/MA. Este Edital e seus anexos estão a 
disposição dos interessados no endereço supra, de V 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 eletranico no  site:  Pnos://htto:// 

yk ou no  site  do PORTAL DE COMPRASPUBLICAShttos/ Ammain  
/www oortaldecomprasoublicas com br/Esclarecimentos adicionais, no 
mesmo endereço. Amarante do  Maranhao  (MA), 19 de abril de 2021. 
Clebio Cardoso Pinheiro Pregoeiro Municipal 

AVISO DE ABERTURA. PREGAO 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 Botijao 
de  Gas  de Cozinha GLP P13 (Vasilhame), para atender as demandas das 
Secretarias do Municipio de Porto Franco. ABERTURA: 06 de maio de 
2021, as 09:00h (nove horas). TIPO DE LICITAÇÃO : Menor Prego Por 
Item. ENDEREÇO: Praça Demétrio Milhomem, n°10, Centro, Porto Franco/ 
MA, OBTENÇAO DO EDITAL: 0 Edital e seus anexos estão à disposição 
dos interessados, de r a 6° feira, em dias úteis, no horário das 08:00h 
(oito horas) as 12:00h (doze horas), na Comissão Permanente de Licita-
ção -  CPL,  situada na Praça Demétrio Milhomem, n° 10, Centro, Porto 
Franco/MA, e no sitio oficial 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 CIRQUEIRA DE SOUSA 
Pregoelra. 
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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 Muni-
cipal 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 30 de abril de 2021, a lici-
tação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo 
Menor Preço, por Item, objetivando Registro de Preços para even-
tual aquisição de medicamentos, material hospitalar e correlatos de 
interesse da Secretaria Municipal de Saúde. Este Edital e seus ane-
xos 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://http:// 
amarante.ma,gov.br  ou no  site  do PORTAL DE COMPRASPUBLI- 
CASh : www r I sclarecimentos 
adicionais, no mesmo endereço. Amarante do Maranhão (MA), 19 de 
março de 2021. Clebio Cardoso Pinheiro Pregoeiro Municipal. 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 010/2021 
- PORTAL DE  COMMAS  PUBLICAS - Prefeitura Municipal de • Amarante do Maranhão/MÁ, com sede na Av. Deputado  La Roc- 
que, 1229, Centro. CEP: 65923-000 - Amarante do Maranhão/MÁ, 
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, 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 30 de abril de 
2021, a licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETR6-
NICA, do tipo Menor Preço, por Item, objetivando contratação 
de empresa para prestação de serviços de assessoria e consultoria i 
secretaria de saúde, com vistas i operacionalização de sistemas dis-
poníveis do governo federal, do governo estadual, fundo nacional de 
saúde -  fns  (gerenciamento de objeto e propostas), saips (sistema de 
apoio i implantação de políticas em saúde) e todos os programas e 
projetos lincados a secretaria de saúde, visando A captação de recur-
sos para o município na área da saúde. Este Edital e seus anexos estão 

disposição dos interessados no endereço supra, de 2a  a 6° feira, no 
horário das 08:00hs (oito horas) ás 13:00hs (treze horas), onde po-
derão ser consultados gratuitamente ou obtidos por meio digital pela 
internet, através do nosso endereço eletrônico no  site:  https://http:// 
Bmarante.ma.gov.br  ou no  site  do PORTAL DE COMPRASPUBLI-
CASJMps://www.portaldecornpraspublicas.com.br/Esclarecimen-
tos  adicionais, no mesmo endereço. Amarante do  Maranhao  (MA), 
19 de abril de 2021. Clebio Cardoso Pinheiro Pregoeiro Municipal. 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N°011/2021 
- 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, 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  
Lein°  8.666 regularnentado pelo Decreto Municipal 019/2021, Lei Comple-
mentar n° 123/2006, regulamentado pelo Decreto Municipal n° 017/2021 
e demais normas atinentes A espécie, realizará As 09:00hs (nove horas) 
do dia 03 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 equipamento hospitalar, 
e material permanente para 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) 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.ma.gov,  
hr  ou no  site  do PORTAL DE COMPRASPUBLICAShttps://www, 
portaldecompraspublicas.com.br/Esclarecimentos  adicionais, no 
mesmo endereço. Amarante do  Maranhao  (MA), 19 de março de 
2021. Clebio Cardoso Pinheiro Pregoeiro Municipal. 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N°012/2021 
- 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 Mu-
nicipal 019/2021, Lei Complementar n° 123/2006, regulamentado 
pelo Decreto Municipal n° 017/2021 e demais normas atinentes A 
espécie, realizará is 09:00hs (nove horas) do dia 04 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 de serviços de exames laboratoriais, de interesse 
da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Amarante do Ma-
ranhão - MA. Este Edital e seus anexos estão A disposição dos inte-
ressados no endereço supra, de 2' a 6' feira, no horário das 08:00hs 
(oito horas) ás 13:00hs (treze horas), onde poderão ser consultados 
gratuitamente ou obtidos por meio digital pela internet, através do 
nosso endereço eletrônico no  site:  https://http://amarante.ma.gov,  
hr  ou no  site  do PORTAL DE COMPRASPUBLICASbttps://www, 
portaldecompraspublicas.com.br/Esclarecimentos  adicionais, no 
mesmo endereço. Amarante do Maranhão (MA), 19 de abril de 2021. 
Clebio Cardoso Pinheiro Pregoeiro Municipal. 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N°013/2021 
- 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 i espécie, realizará As 09:00hs 
(nove horas) do dia 06 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 livros para 
Educaçao Infantil I, Educaçao Infantil II e Educaçao Infantil  III  da rede 
Municipal de Amarante do Maranhão/MA. Este Edital e seus anexos 
estão à disposição dos interessados no endereço supra, de 2' a6° 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, 
ipa.gov.br  ou no  site  do PORTAL DE COMPRASPUBLICAShttps:// 
www.portaldecompraspublicas.com.br/Esclarecimentos  adicionais, 
no mesmo endereço. Amarante do  Maranhao  (MA), 19 de  mug()  de 
2021. Clebio Cardoso Pinheiro Pregoeiro Municipal. 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N°014/2021 
- 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 Comple-
mentar n° 123/2006, regulamentado pelo Decreto Municipal n° 017/2021 
e demais normas atinentes A espécie, realizará As 09:00hs (nove horas) 
do dia 10 de maio de 2021, a licitação na modalidade PREGÃO, 
na forma ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço por Item, objetivan-
do Registro de Pregos para eventual prestação de serviços funerários, 
traslados e fornecimento de urnas funerárias, para atender a demanda da 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social do Município de Am-
arante do MaranAo - MA. Este Edital e seus anexos estão A disposi-
ção 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  consul- 
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tados gratuitamente ou obtidos por meio digital pela internet, através do 
nosso endereço eletrônico no  site:  https://http://amarante.ma.gov.  
hr  ou no  site  do PORTAL DE COMPRASPUBLICAShttps://www. 
portaldecomnrasnublicas.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° 015/2021 
- 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 Maranhao/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 Mu-
nicipal 019/2021, Lei Complementar n° 123/2006, regulamentado 
pelo Decreto Municipal n° 017/2021 e demais normas atinentes á. 
espécie, realizará ás 09:00hs (nove horas) do dia 12 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 da pavimentação as-
%idea  da malha viária da Cidade de Amarante do Maranhão - 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) 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://littp://amarante.ma.gov.br  ou no  site  do 
PORTAL DE COMPRASPUBLICAShttps://www.portaldecom-
praspublicas.com.br/Esclarecimentos  adicionais, no mesmo en-
dereço. Amarante do Maranhão (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 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 cie março de 2021, toma público que, com base na Lei Fede-
ral n° 10.520/2002, regulamentado pelo Decreto Municipal 018/2021,  art.  
15 da Lei n°8.666 regulamentado pelo Decreto Municipal 019/2021, Lei 
Complementar n° 123/2006, regulamentado pelo Decreto Municipal 
n° 017/2021 e demais normas atinentes á. espécie, realizará ás 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, bloquete e meio fio de interesse da Prefeitura Municipal de 
Amarante do  Maranhao  - MA. Este Edital e seus anexos estão à dispo-
sição 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 consul-
tados gratuitamente ou obtidos por meio digital pela internet, através do 
nosso endereço eletrônico no  site:  https://http://amarante.ma.gov,  
hi:  ou no  site  do PORTAL DE COMPRASPUBLICAShttps://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°017/2021 
- 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, 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 019/2021, Lei 
Complementar n° 123/2006, regulamentado pelo Decreto Municipal 
n° 017/2021 e demais normas atinentes á. espécie, realizara ás 09:00hs 
(nove horas) do ct a 17 de maio de 2021, a licitação na modalidade  

PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo Menor  Prow  por Item, 
objetivando Registro de Preços para eventual prestação dos serviços de 
recuperação de guia, meio fio e sarjetas e desobstrução de galerias, cór-
regos e valas do Município de Amarante do Maranhão - MA. Este Edital 
e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço supra, de 
2a 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:  bttps://http:// 
amarante.ma.gov.br  ou no  site  do PORTAL DE COMPRASPUBLI-
CAShtWs://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°01812021 
- 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, 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 Mu-
nicipal n° 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 ELETRÔNICA, do tipo Menor 
Preço por Item, objetivando Registro de Preços para eventual 
prestação dos serviços de locação de máquinas pesadas com operador, 
para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Amarante do 
Maranhao/MA. Este Edital e seus anexos estão a disposição dos in-
teressados 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:  bttps://http://amarante.ma.gov.  
hr  ou no  site  do PORTAL DE COMPRASPUBLICAShttps://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°019/2021 
- 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/MÁ, 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 n° 
10.520/2002, regulamentado pelo Decreto Municipal 018/2021,  art.  15 da 
Lei n° 8.666 regulamentado pelo Decreto Municipal 019/2021, Lei Comple-
mentar 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, objetivan-
do 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 2° a 6' feira, no horário das 08:00hs 
(oito horas) ás 13:00hs (treze horas), onde poderão ser consultados 
gratuitamente ou obtidos por meio digital pela internet, através do nosso 
endereço eletrônico no  site:  https://http://amarante.ma.gov.br  ou no  
site  do PORTAL DE COMPRASPUBLICAShttps://www.portalde-
compraspublicas.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°020/2021 
- 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 Maranhao/MA, através 
do seu Pregoeiro Municipal, instituído pela Portaria n° 234/2021 -  GAP  
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