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AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 032/2021 
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 às 09:00hs 
(nove horas) do dia 16 de Agosto de 2021, a licitação na modalidade PREGÃO, na 
forma ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço por Item, objetivando Registro de Preços 
para eventual prestação de serviço de lavagem de carro (lava jato) compreendendo 
limpeza geral com toda mão de obra necessária, equipamentos e insumos para a 
perfeita higienização dos veículos de pequeno porte, veiculo de médio porte, veiculo 
de grande porte, veículos tipo caminhão, maquinas pesadas e motocicletas do 
Município de Amarante do Maranhão - MA Este Edital e seus anexos estão 
disposição dos interessados no endereço supra, de 2a  a 6a  feira, no horário das 
08:00hs (oito horas) as 13:00hs (treze horas), onde poderão ser consultados 
gratuitamente ou obtidos por meio digital pela internet, através do nosso endereço 
eletrônico no  site:  https://http://arnarante.ma.qov.br  ou no  site  do PORTAL DE 
COMPRAS PUBLICAS https://www.portaldecom_p_raspublicas.com.br/ Esclarecimentos 
adicionais, no mesmo endereço. 

Amarante do Maranhão (MA), 29 de Julho de 2021. 

PREFEITURA DE 

AMARANTE 
UM NOVO TEMPC 

Pagina 1 de 1 



Sobre o pódõr da 
representatividade 

Tenho de forma insistente usado as redes sociais e al-

guns veículos de comunicação para expressar minha indig-
who enquanto cidadã tocantinense pela historica ausência 

do olhar governamental ao extremo norte do estado.  
Ens  meio hs cobranças e criticas que tenho tecido, de 

forma justa, dessa vcz senti a necessidade de esereVer so-
bre alguns fatos que também têm chamado minha atenção 
enquanto servidora pública e filha dessa terra mão sofrida.  

'foie  quero falar sobre o poder da representativitiade. 
Palavra muito utilizada nas discussões de  outlier  social, é o 
substantivo que i 'Mica "qualidade de alguém. de um parti-
do, de um MOO OU de  ails  sindicato, cujo embasamento na 

poptilação faz que  etc  posse exprimir-se verdadeiramente 

em  sett  noine-. 

Pois hem, nas  minims  andanças costumeiras pelo Bico, 
percebi que não por acaso, começamos a ter representativi-

dade no cenário  politico  estadual. O que vocês  mittens  ques-
tionarjá que a região sempre teve figuras públicas ocupan-

do alguma cadeira do executivo ou legislativo  la  na capital. 
Sobre figuras públicas eleitas nessa parte norte do esta-

do, sempre tivemos. Quando criança, Li nos anos 90, tinha-
mos um deputado estadual residente em Itaguatins. Dos anus 
2000 em diante, chegamos a ter dois deputados estaduais na 
região da Augustinopolis. Mas embora  frisson  lideranças 
locais, nada mudou em mais de tres décadas. A não ser as 
visitas em penados festivos. 

Na última semana, acompanhei aqui por essas redes, pela 
segunda vez em menos de 60  dies,  a vinda da comitiva do 
Governo Estadual ao nosso Bico  pars  trazer beneficios e 
inaugurar obras. Embora tenham motivado aglomcrações 
quando ainda não é seguro. o que foi duramente por mim 
criticado no artigo anterior, dessa segunda vez a representa-

tividade que o Bico tem ganhado no ceniirio estadual  tam-
bens merece ser enfatizada. 

Digo  corn  a consciência tranquila de quein não tem inte-
resses partidários no Tocantins, que agora temos vez c voz. 
E essa conquista não é fruto de mero acaso, é resultado do 
trabalho de um representante  oat°,  filho de Sitio NOVO, que 
tem usado o mandato para colocar o nosso Bico 110e holofo-
tes do cenário estadual. 

Parece csagero. não 6? Mas é apenas o sinecro reco-
nhecimento dos sem s iças prestados nos últimos anos ao nos-
SO  povo. 

Aos que não sabem, sou bilha da zona rural, do povoado 

Boa Esperança. Estudei todo o ensino fundamental em Si-
tio Novo do Tocantins e por muitas vezes tivemos que che-

gar ou soltar da escola a pê porque as condições das es-
trades eram intrafegaveis. Foi toda a infrincia e adoles-
cência vivendo na poeira no verão e na lama no inverno. 
hoje. podemos trafegar com tranquilidade por uma via pa-
vimentada. 

Sei que a urbanização esta entre os deveres do executi-
o. Mas quando a espera  dc  50 anos pelo  this  sonhado chão 

preto chega, nosso sentimento e de gratidão. Essa estrada 
que eu cito ainda não foi inaugurada. Mas antes dela, em 
um (mica dia, a comunidade de Sitio Novo recebeu dos  mhos  
do governador e do deputado estadual filho da terra, lima 
escola municipal. uma praça, uma quadra  dc  csportes,  rues  
bloqueteadas, e o melhor, a antiga unidade de saúde se  trans-
Toulon  em um hospital de verdade, com direito a salas e 
exames e procedimentos cirúrgicos. 

Poderia dizer que sho apenas mais alguinas obras, mas 
para uns município com  mews  de 12  nil!  habitantes, em que 
a maioria da população tiVe da  agriculture  familiar e de pro-
gramas de transferência de renda, significa muito. São cri-
anças estudando em ambiente acolhedor e contortavel, o 
(me facilita a aprendizagem. São lamilias  quo  não mais pre-
cisarão molhar a rua  nerd  suportar a poeira, que agora têm 
mais um espaço para praticar atividades tisicas e encontrar 

os amigos, e o principal, que não vão mais precisar percor-
rer 20 a 30 quilisinetros  eta  busca de atendimento  basic° 
poi,  agora podem ser atendidos perto de case. 

E sobre isso, sobre ter representatividade e avançar em 
dignidade. 

Ka)la Pacheco 

AVISO DE LICITACAO 

PREGÃO ELE IRÓNICO  sr  029.2921 - PORTAL DE COMPRAS PUBLI-
CAS - Prefeitira Municipal de Amarante do learantrao/MA.  CDT  sede  an  
Av. Depilado  La  Rocque. 1229. Centro, CEP: 65923-000 - Aniarante do 
Maranheo/MA através do seu Ptegoeiro Municipal.  inside  ido pela Portaria 
-0  234;2021 -  GAP  de 02 de 'terço de 2021, torna púi,ticn que.  eon nose  
na Lei Federal  re  10.520/2002, regulamentado polo Decreto  !dun  cipal 018; 
2021 Lei Conlplementar 123/2006, regulementade Deerelo  Murat-A- 
M! n' 017/2021 e demais normas atieent es ã espécie. realizara As 09:0011s  
(nose hoes)  do dia 10 de Agosto de 2021, a licitaçau na modalidade 
PREGÃO. na  Forma FLETRONICA, do tipo Menor Preço,  putties',  abet/van-
do a contratação de empresa especalizata para prestação dos sere ços 
de locaceo In velculo raras transporte escolar da Municipio de Ariarante 
no Maraerieu visandc o atendirneato eas necessioades da Secreta-ia 
Municipal  Or,  Educação. Este Edital e  sous arms,  estao  ii  disposiçAe dios 
atteressados no enderec,o supra, de 2' a 6. feira. ao  horárin das teeteeis 
(oito  bores)  As 13.001, (treze horas), onde potlereo ser  consul  Ielos 
orattiEtemente ou obtidos per moie digital  pole internee  atraves do nosso  
°Memo,  eletrenico no ste, ettpseiettperamemnteeragov.hr ou no sile 
do PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS  etas.  teww.polaltracerepras 
publicas.corrette Esdarecimentos adicionais, no mesmo ende•eeo. ATO-
'ante do Maraneeo (MA). 29 de jilha de 202'. Clebio Cardoso Pinraim - 
Pregoeiro Municipal. 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELE  IRONIC°  N 030)2021 - POR1AL DE COMPRAS PUBLI-
CAS - Prefeitira Municipal de Amarente do Maranhão/MA,  cool  sede na 
An, Deputado  La  Roccue. 1229, Centro. CEP: 85023-000 - Amarante do 
Maraehteo/MA.  ¡leaves  do seu Pregoeiro Municipal. instituido pela Portaria 
te' 2342021  -GAP  de 02 de Taro, de 2021. terna 7,1)blice que, com  nay,  
na Lei Federal  re  10.520/2002, regulamentado pelo  Deceit°  Municipal 018; 
2021.art ,5 da Lei n° 8.666 regulamentado pelo  Denier,  Munrcipal  eV)/  
2021.1 ei Complementar n' 123/2006.regelamentado pelo Decroto Mui/o)-
pal  re  017/2021 e demais normas atinentes à especie. reaireare as 0900hs 
(nove  horns)  do dia 11 de Agosto  Cc  2021, a licitaçeo se modalidade 
PREGÃO, na forma ELETRONICA. c10  film  Menor  Prep  Pe:•litsir,..ojetivan-
do  Register  de Preços para eventual prestação dos seeviços de dedolize-
geo. desinsetração. desinfecção, desratização e 1,mpeza das  canes  
rele39:equa com o foreedmento de  men  de obra.  lodes  Ni insureos.  
materials.  equ,parnentos necesserios a  serer,  executed,/s nos orate,. 
eitelicosele Amaranie do Mareneen - MA. Este Edital e  seers  erieeos eFtan 
li disposicem dos ieteressacos tio eelereço sortra. de 2^ a  re feel  no 
eneirio 05,0065 tOto  hoes)  As 1300fis (Ire, Solte,), e preteraii 
ser reinstate/1ns gratuitamente ou obtidos  poi  ma', digital  pee,  interne:1, 
atr v és do nosso endereço eletrônico no  site,  Fines:temp :// 
artierentriere.gov.ty ou no  one in  PORTAL DE COMPRAS PUBUCAS 

eveveepoealdecompraspublicas.con.be  Esclarecimentos araconais 
ne  memo  endereço. Amarante to  Maranhao  (MA). 29 de Juleo cle 202'. 
Clebio Ca,oesoPinheiro Pregoeiro Municipal 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRONICON' 031/2021- PORTAL DE COMPRAS PUBLI-
CAS - Prefeitura Municipal de Amaranta eu Maranhao/MA.  cool  sede  ea  

Deputado  La Noce.,  1229. Centro. CEP: 65923-000 - Amaranto  du  
learatraão/MA, atravres do seu Pregoeiro Municioal, instil:Attu  peer  Pertaria 
e" 2342021  'GAP  de 02 de março de 2021. terna  peace  que con  ease 
ea  Lei Federal  re  10.52ea002. regulamentado  pits Decreer  Minrcipal 
2021.  ad.  15 da Lei n° 8.666 regulamentado polo Decrete Municipal Ti 9; 
7021. Lei Complemeeter 123/7006.regulamentado  pole  Decreto  
pal  n • 017/2021 e demais normas atinentes A especie, realieare es 14001m 
inove  hoes)  do da 11 de Agosto de 2071, a licitação na modaheade 
PREGÃO. na  forma ELE TRONICA. do  firm  Menor Virago oo,Itere. objetivan-
do Regetro de Preços para eventuel aquisiçâo de Móveis, Fletrodomeste  
cos  e Eletrônicos, para atender as necessidades das Secretaries  Weld-
ores rue Arearecte do Maranhão - MA. Este &Dal oscile  Hoaxes Wee  A 
Oisooskau  des  interessados no endereço supra. de 2" a 6" Mire. lie 
horário das 08:001us  wee  horas) es 13:0005 ereze horas).  once,  podereo 
ser consultados gratuitamente ou obtidos  pot  niert i  betel pole  internou 
através do nosso endereço eletrenice no  site 'erase  litte I 
arnaranteentegoebr muno  site  do PORTAL DE COMPRAS  PUBLIC  AS  he  
eas,ravw epoialdecompraspublicas.corebe Esdarecimentes  odic  onais.  
en  mesmo endereço. Amarante do Marenhen IMA). 29 de Jull, de 2021. 
Clebio  Cacao  Pieheiro Pregoeiro Muricipal 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÓNICO N' 032:2021- PORIAL DE COMPRAS PUBLI-
CAS - Prefeitura Menicipal de Arnerante  co  Maranhão/MA.  corn  sede  ea 
AV. Depurate, La  Roceue, 1229, Centro, CEP: 65923-000 - Amaranlo  err  
Mareehho/MA.  Heaves  Ou sei, Pregoeiro Municipal instate-10  urea  Portaea 
n° 234;2021 -  GAP  de 02 de Taro, de 2021, torna rieblico que,  corn  base  
ea  Lei Federal n' M.520/2002, regulamentado pelo Decrete Menicipa1018, 
2021,  art.  10 da Lei 8.660 regularnentado  pals Decree"  Muneipal el9/ 
2021, Lei Complementar n' 123/2006, regularnereado  pelf, Decree,  MIliTeS-
aol  re  017/21121 e dormis nomms atieentes A eepecie, realieare As 09;00hs 
(nave horas) do dia 16 de Agosto de 7021. a licitaçAo ria imodal/dado 
PREGÃO, na forma ELETRONICA. do tipo Menor Preço ate- Irene orçorn'ao- 
Sn 

 
Reg.stro de Preços para eventual pies/ação de  server,  de laragein de 

carro (lava jato) compreendendo limpeza geral tom toda mão ce data 
eecesseria equipamentos e insienes pare a perfcen higenizaceo dos 
se/colos de pequeno portal, veicelo de médio  pore.  veiculo de graerte  
;irate,  veicelos Ipo caminhão, maquinas pesadas e nertecicletas do Wai-
t:Min  On  Arnarareo do  Marotta,'  - MA. Este Edital essas ailexos e..itao 
eiseosireio  des  reteressados no endereço supra. de 2^ o 6' leira  
%ratio  das 08  001íc redo boors)  es 13 006,,  (froze Nees),  cede p03.130 
ser consultados gratuitamente no  utilities  po,  rue:, digital pela interreni. 
atra  yes  do nosso endereço oletrenico no  site  Mips:el-0We 
ama-ante.ma.gover ou no  site  do PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS 
teserarazeportaldecompraspublicas.corthe Esciarecimentos adio onais. 
eo mesmo endereço. Arnarante do MarenhAo (MA). 79 de Julho de 7071. 
Clehio Cardoso Pinheiro Pregoeiro Muricipal 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO E LE1 HONIG° N' 0331202/- PORI AL DE COMPRAS PUBLI-
CAS - Prefeitura  Men  eipal de Arnarante do Maranheo/MA corn sede tua 
At. Deputado  La  Ronque. 1229, Centro. CEP-  65923-000 - Amarante do 
fearanhAotelA. atraves do seu Pregoeiro Municipal, insteuido  plea  Portaria  
ii"  231/2021 -  GAP  de 02 de março de 2021. tome peblico  gee,  com base 
na Lei Federal 10.520/2002 regulamentado pelo Decrem Municipal 0181 
2021.  ad.  15 da Lei n' 8.6(6 regulanientado pelo Deereto Mutriciptil 019/ 
2021, Lei Complementar  re  123 2006,re9ularientaeo pelo Desabo Munici-
pal  re  0171202' e demais normas atinentes á espécie. realizare AS 09,e0e8  
(wee bores)  do dia 17 de„Agosto de 2021. a le:irate:10 tia nexialidade 
PREGÃO. caloroso ELETRONICA.  entire,  Menor Prato  pat  Item. eteetive. 
do Registro de  Preps  para eventual aquisição de  materials  esportwo5 
para atendes as nertessidades  des  Setenta/ias  Municipals  de Amarent. 
Am, Maranhão - MA, Este Eddal e  sees ann.'s  estás h disposição dos 
interessados no eedereço supra. de 7° a 6°  feet,  no horirio das 0800hs 
toto horas1 ás 13.0055  frieze  horas).  node  poderão ser consultados 
uratilitameele es  °Miens  per  Tull  digital pela internet atraves do  noes.,  
endereço eletrenico no  site:  rates herramarenteenegov.or nu no  site  
do PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS  Mips  levenverortaldecompras 
publicas.com.tri Esclareonuntos adio usais, rio reesmo eratereco. Ama-
canto do MeranhAo MA). 29 de J,Aho de 2021.  Clete°  Cardoso Pioneira 
Pregoem Munieipal 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRONI C 0 ti' 03442021- PORTAL DE COMPRAS  Pilch-
CAS  - Prefeitura Muneeml de Amerente do MarenhareMA. com  sede na 

Deputado  La  Rocque. 1229, Centro. CEP; 60923-000 - Amarante do 
Merantrao MA. atraves do  sett  Precemeo Morecipal.  instituter,  meta Portaria 
n° 714/2021 -  GAP  de 07 de março 00 2021 toma preeice que, cote base  
ea  Lei Federal n' 10.52002002 regulamentado pelo Decrato Municipal 018/ 
2021, Lei Cormlementar  ii•  123/2006. regrilamentedo pelo Decreto ferimci-
pal n*017/2021 ademais normas atinentes deep/cole, realizare 05 09  nails 
(nose  horas) do dia 18  On  Agosto de 2021, a lieiteçAo na modalidade 
PREGÃO.  re  Irma ELETRONICA, 40/i/ru Menor  Peace on Ilene  objetvan-
do a contratação de einpresa especializada pare aeuisicAo de equipa-
'lentos e mate,  al permanent°  pare unieades básicas de sarale e 01 (um) 
me/calo de passeio, mire  Mender  es nocessidaties da Secretaria Munice  
pal  de Saude de Arnarante do  Maranhao  - MA Este CO/tale seus anexos 
es/ao e tlisousigeo dos interessados no endereço supra. de 2* a 8^ feira. 
r  in  horário das oe telhs  (olio  horas) es 13.00/is (treze  heels),  onde rode-
rao ser consultados gretuitemeete ou  obtains pea mere  digital pela  internee  
através do noseo endereço eletrônico no  site. Mips: /Irate,"  
aniaranteena.gov.hr  no no  site  do PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS ht-
tperiunew.ponaldecompraspublicas.corn.bo  Esdareemenros adicionais. 
no °mono endereçc. emarante do Mamando (MA), 29 cie julho de 2021. 
Clehie Cardoso Pinheiro Pregoeiro Municipel, 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGA0 FLETRONICO N' 035002,  'PORTAL DF COMPRAS PUBL I-
CAS  - Prefeitura Municipal de Arnarante ito Marenhaue/A.  cool  sede lia 

Deputado  La  Roque, 1229, Centro. CEP; 65923-000 - Memento do 
Maranhão.-'MA. através do seu Pregoeiro  Mon  ideal, inst.:aide pela Portaria 
n°  234/2021 -  GAP  de 02 de março 09 2021. tome públicc que,  con,  case 
na Lei Federal e• 10.520/2002 regulamentado pelo Deereto Mitnicipal 018f 
7071.  art.  15 de I. ei n' 8.666  reed  amentedo pelo Decreto Municipal 019, 
202t Lei Complementar  re  123e200b regulan  rented°  pelo  Dovish)  Munici-
pal r,  017/2021 e demais  marinas  atinentes a especie realieare as 09;COes  
(nose  horas) do dia 19 de Agosto de 2021. a licitação na modalidade 
PREGÃO, na forma ELE I RONICA. do tipo  Menke  Preço  pen  Item. oleetivan-
do Reeisiro de  Proms  para eventual aquisição  tie  oneus, pare veiculos  
loves  e pesados pare atender as necessidades das Secretaries Mueid- 
pals de Amaraeto etaianhao - MA. Este  ECM)  e  sells  anexos estao 
disposição  don  interessados no endereço supra. de 2^ a 6" fera,  ito 
Ili:eerie das 08:00hs (Oto  hoes)  as 13,00Ps  (true  horas), onde poderão 
ser  consulted,'  gratuitamente uu ohlidus por meio digital pela intemet, 
atraves do eossn ondereeo eletreeico CO  site:  httpserattpei 
amarentemagov.br nu no  site  do PORTAI De COMPRAS PUBLICAS  lit- 
ura. Esdarectmentos  
ea erase,  e -dieeço.  Arne  -ante do  Maranhao  (MA), 29 de Julho de 2021. 
Clebio Cardeso Pinheiro Pregeraeo Municioel 

AVISO DE UCITAÇÃO 

PREGÃO ELETRONICO N' 03E42021 - PORTAL DE COMPRAS PUBLI-
CAS - Prefeitura Muncipal de Amarame do Maranhao/AAA.  corn  sede na 
Av. Deputado  La  Rocque 12e9. Centro. CEP: 65923-000 Arnarante do 
Maranhao.MA. através do seu Pregoeito Municipal, insttuido pela Portaria 

234/2021 -  GAP  de 02 de março de 2021,  turns  público  gee.  COT  Lase  
na Lei Federal n' 10.52012002. regulamenterio  pelt,  Deeeto Municipal 018/ 
2021.  art.  15 da Lei o' 8.866 regulamentado  pelf,  Decreto Municipal 0194 
2021, Lei Complementer n 123/20(10. regulamentedo reto Decreto Munici-
pal e' 017;2021  e  dories  normas  Winer  ites O  °specie  realieará 05 09.001's 
(nove  bores)  do dia 70 de Agosto de 2021 a licitação na modalidade 
PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo Menor Praça por  here  objetivan-
do Registro de Penes pare eventual aquisição de peças e acesserios 
automotivos origioais utt gemines e  nouns,  para vocelve categorizadas 
come leves. pesarlos R 1.0.1qtallaS e reestreao de serviçus de manuten-
eeo  preventive  e earreriva mocAricos, eletrices um geral confetnet  Mere 
rant...  e modelos definidos  ens  arrexos, pertencentes O testa de veículos 
da Prefeizera 1i/enrolee'  on  Rtarnar eiguene - MA. Este Edital e  setts 
°noses  estee á disposicen dos interessados no endereço supra de 2" e 
E" fera, no horeno da e 08.305s (oito  hoes,  es 13e:eras demo  bores),  
onde pode-ao ser con:miracles gratuilamente  on  colidas por meia dig/al 
pela  Internet, Waves  do nosso errlerece, elehtinee no s•te, letpeetelpe 
amarante.sna.gov.tr  oU nu  see  do PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS Sb- 
his Esdarecireentos adidomis, 
no  mower,  eedereen. Amaraste do Marenhao (MA,. 29 de julho de 2021. 
Clebio Cardoso Pinheiro - Pregoeiro 
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Ministro diz que governo tem adotado medidas para garantir energia 
"Não vai/altar energia", disse Bento Albuquerque 

O ministro  Ile  Minas e Ener-
gia.  Bent°  A 1 buquerque. voltou 
a afirmar ootem (28) que o pais 
não  corn:  risco de racionamen-
to de energta ou de um apagão 
elenico devido a grave crise 
hidr)ca. Segundo o ministro. 
desde o ano passado. quando 
se verificou nina redução no 
volume de chuvas. o governo 
tem monitorado a situação 
adotado e, urdidas  necessari-
es  para garantir o suprimento 
de energia. 

'Não vai [altar energia.  Ls-
tunas adotando medidas des-
de o ano passado, quando ob-
servamos que as a (Macias nas 
principais bacias hidrognificas 
sstavam anoto baixas e depois 
quando terminou o  period('  

fimido em abril. verificamos 
que foi a pior crise com escas-
sez hidrica da historia do pais. 
dos última,  so.  100 ;mos. Mas 
isso nao i  mot  ivo il prsocu-
pação  pant  a sociedade-. disse 
hoje o ministro.  

Benin  Albuquerque dissc 
a pasta  ton  atuado  on  conium-
to  coin mums  atores. soma 
govemos estaduais. operadores  
du  setor  dc  energia e tainbern 
ti parlamento, pata  besot'  sai. 
das para a crise no  scum.  Se-
gundo o Operador Nacional do 
Sistema Eletrica  IONS),  a pais 
passa pela ''pior  cos,:  hidrato-
gira desde I 93tr. No final de  
junho. o governo editou uma 
Medida Provisaria  (MP,  I .055  
zi pare coar a Conota  dc  Re- 
gras Lxcepcionais  porn  Gestão 
Elidroenergetica. a t  Leg.  

Entre as atribuições do ui-ti-
po presidido por por Albuquer-
que. esta  determiner  a Itcrações 
na vazão dos resen.aMrios das 
usina= hidreletricas do  pats.  
envolvendo definições para  

limites deusa. annazenamento 
e sazão. Alem do Ministério  
dc  Minas e Loet  gut, partici-
pant  da cãotara as ministéri-
os da Econoinia, da Infraes-
truttna: da Agi tcultura. Pecu-
ária e Abastecimento. do Meio 
Ambientc; e do Desenvolvi-
mento Regional. 

Albuquerque disse ainda  site  
onre as ações que estão sendo 
adotadas. esta u uso de todas 
as fontes de criergias disponi-
veis, como as ternielétricas. que 
tem um custo  dc  acionamento 
litais caro. Nesta quarta-feira. 
o ministro participou da realm-
gureção de tuna dessas usinas. 
a Usina rermoeletrica tUTEi  
Will  teme Aljona, em Campo 
Grande I MS). 

-Vamos despachar todos os 
recursos que tonos dentro do 
!lasso sistema instalado no pais. 
A, limos esperar fie o final do ano 
quando cita-a o  period('  iimido e 
vamos utilizar nossa ntatriz que 

intato diversificada-. disse. 
Mais  cols),  o nunistro foi  

cidade de Cortintha (MS), onde 
s isitou ribeirinhos do Patitanal 
benefsciarios do Programa Ilu-
nnna Pantanal. no ámbito do 
Programa Luz para Todos. 

Na região, esta sendo imple-
mentado um programa de ge-
ração de energia fotovoltaica,  
coin  armazenamento em bate-
rias, o que possibilio a dispo-
nibilização da energia elétrica de 
forma inintcloipta. 

"Eu pude ver, não  sr.,  a eficii-
cia desse  prop  ama cm tuna re-
gião coma é a Pantanal mato-
grossense. mas  (=helm.  a  Mehl-
silo social que o programa ofe-
rece para as pessoas atendidas 
pelo programa. lesando dignida-
de. cidadania. ma, tambéM  pert-
pedis as nos as em Alas idas". 
nri MI011 ir tninistro 

Serão atendidas 2.090 faniili-
as, com custo total de R$ 127 
ini  thews.  sendo RS 73 milhõesda 
('anta  dc  Desenvolvimento  Ener-
getic('  I('DEI e RS SI milhões 
da Energisa. companhia local de 
enervia IgOrteia Brasil) 
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naiba - MA, na forma do  Art.  14 da Lei Federal n" 11.9472009, Re-
solução CDIENDE  if  26/2013 atualizada pela CDIENDE n" 04, de 
02 de abril de 2015. 0 Edital e seus anexos estão à disposição dos 
interessados na Secretaria de Educação, na Comissão Permanente de 
Licitação -  CPL,  situada na Avenida Rio  Parnaiba,  820 — Centro - 
Alto  Parnaiba  - MA de 2' a 6' feira, no horário das 08h As 12h e das 
14h As 17h. e no  site  da Prefeitura Municipal de Alto  Parnaiba  https:,/ 
www.altoparnaiba.inalov.br. Poderá ser solicitado também através 
do  e-mail:  cplaltoparnaiba(citmail.com. Alto  Parnaiba,  26 de julho 
de 2021. Ciro da Costa Rocha - Presidente da  CPC,—  Alto  Parnaiba.  

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ DO MARANHÃO 

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO. AVISO DE CHAMADA 
PÚBLICA N° 001/2021. A Prefeitura Municipal de Amapá do Ma-
ranhão. através da Secretaria Municipal de Educação toma público 
para conhecimento dos interessados, que  fart.'  realizar sob a égide 
disposta no  art.  14 da Lei n°. 11.947 2009 e a Resolução/ENDE/ 
CD n° 026/2013 e suas alterações, vem realizar Chamada Pública n° 
001/2021 para o fornecimento de géneros alimentícios da agricultura 
familiar e do empreendedor rural para o atendimento ao programa 
nacional de alimentação escolar- PNAE no município de Amapá do 
Maranhão -MA, durante o ano letivo de 2021. ABERTURA: 20 de 
agosto de 2021 As 10:00hrs, Local: Sala de Reuniões da Prefeitura 
Municipal de Amapá do  Maranhao,  com sede na Avenida Tancredo 
Neves  sin",  Centro, Amapá do Maranhão. Cópia do Edital e seus 
anexos poderão ser retirados no endereço citado e/ou no portal da 
transparacia do município, no scguinte endereço eletrônico. 
http:i/portal.amapa.ma.g,ov.br". Em 27 de julho de 2021. WELISON 
SANTOS VILELA - Secretário Municipal de Educação. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO 
MARANHÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 029/ 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, 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, Lei Complementar  if  123/2006, regulamenta-
do pelo Decreto Municipal n° 0172021 e demais normas atinentes 

espécie, realizará is 09:00hs (nove horas) do dia 10 de Agosto de 
2021, a licitação na modalidade PR  EGA°,  na forma ELETR6-
NICA, do tipo Menor Preço, por Item, objetivando a contratação 
de empresa especializada para prestação dos serviços de locação de 
veiculo para o transporte escolar do Municipio de Amarante do Ma-
ranhão visando o atendimento das necessidades da Secretaria Munici-
pal de Educação. 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 intemet, através do 
nosso endereço eletrônico no  site:  https://http://amarante.ma.gov. 
br ou no  site  do PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS btips://www. 
portaldecomnraspublicas.com.hr/  Esclarecimentos adicionais, no 
mesmo endereço. Amarante do Maranhão (MA), 29 de julho de 2021. 
Clebio Cardoso Pinheiro - Pregoeiro Municipal. 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 030/2021 
- 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. com  
base na Lei 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 n° 1232006, regu-
lamentado pelo Decreto Municipal n° 017/2021 e demais normas  

atinentes a espécie, realizará As 09:00hs (nove horas) do dia 11 de 
Agosto de 2021, a licitação na modalidade PREGÃO, na forma 
ELETR6NICA, do tipo Menor Preçopor Item, objetivando Regis-
tro de Preços para eventual prestação dos serviços de dedetização, 
desinsetização, desinfecção, desratização e limpeza das caixas d'água 
com o fornecimento de mão de obra, todos os insumos, materiais, 
equipamentos necessários a serem executados nos prédios públicos  
dc  Amarante do Maranhão - MA. Este Edital e seus anexos estão 
disposição dos interessados no endereço supra, de 2' a 6' feira, no ho-
rário das 08:00hs (oito horas) is 13:00hs (treze horas), onde poderão 
ser consultados gratuitamente ou obtidos por meio digital pela  inter-
net,  através do nosso endereço eletrônico no  site:  https://http://ama-
rante.ma.gov.br  ou no  site  do PORTAL DE COMPRAS  PUBLIC  AS 
https://www.po  rta I d ecompra spu blicas.com.br/Es  clarecimentos 
adicionais, no mesmo endereço. Amarante do Maranhão (MA). 29 
de Julho de 2021. Clebio Cardoso Pinheiro Pregoeiro Municipal. 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÂ0 ELETRÔNICO N° 031 /2021 
- PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS - Prefeitura Municipal de 
Amarante do Maranhão/MA, com sede na AN'. Deputado  La Roc-
que, 1229, Centro. CEP: 65923-000 — Amarante do Maranhão MA, 
através do seu Pregoeiro Municipal. instituido pela Portaria  if  
234 2021 -  GAP  de 02 de março de 2021, toma público que,  coin  
base na Lei Federal  if  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 n° 123/2006, regu-
lamentado pelo Decreto Municipal n° 017,2021 e demais normas 
atinentes â espécie, tealizari  its  14:001is (nove horas) do dia 11 de 
Agosto de 2021, a licitação na modalidade PREGAO, na forma 
ELETRÔNICA, do tipo Menor Preçopor Item. objetivando Regis-
tro de Preços para eventual aquisição de Moveis, Eletrodomésticos 
e Eletrônicos, para atender as necessidades das Secretarias Munici-
pais 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) is 13:00hs (treze horas). onde poderão 
ser consultados gratuitamente ou obtidos por meio digital pela intemet, 
através do nosso endereço eletrônico no  site:  bttps://http://amarante. 
nia.gov.br  ou no  site  do PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS httns:// 
www.portaldecompraspublicas.com.br/ Esclarecimentos adicionais, 
no inesino endereço. Amarante do  Maranhao  (MA), 29 de Julho de 
2021. Clebio Cardoso Pinheiro Pregoeiro Municipal. 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 032 /2021 
- PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS - Prefeitura Municipal de 
Amarante do Maranhdo/M A, 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 Lei 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 n° 123/2006. regu-
lamentado pelo Decreto Municipal n° 017/2021 e demais normas 
atinentes A espécie, realizará As 09:00hs (nove horas) do dia 16 de 
Agosto  dc  2021, a licitação na modalidade PREGÃO, na forma 
ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço por Item, objetivando Re-
gistro de Preços para eventual prestação de serviço de lavagem de 
carro (lava jato) compreendendo limpeza geral com toda mão de obra 
necessária, equipamentos e insumos para a perfeita higienização dos veí-
culos de pequeno porte, veiculo de médio porte, veiculo de grande porte, 
veículos tipo caminhão, maquinas pesadas e motocicletas do Município 
de Amarante do Maranhão - MA. Este Edital e seus anexos estão à dis-
posição dos interessadas no endereço supra, de 2" a 6" feira, no horário 
das 08:00hs (oito horas) ás 13:00hs (treze horas), onde poderão ser con-
sultados gratuitamente ou obtidos por meio digital pela intemet. através 
do nosso endereço eletrônico no  site:  https://http://amarante.ma.gov. 

ou no  site  do PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS https://www, 
portaldecompraspublicas.com.br/  Esclarecimentos adicionais, no 
mesmo endereço. Amarante do Maranhão (MA), 29 de Julho de 2021. 
Clebio Cardoso Pinheiro Pregoeiro Municipal. 
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interessados no endereço supra, de 2" a 6 feira, no  hot-Lato das 
08:00hs  wit()  horas) as 13:00hs (treze horas), onde poderão ser 
consultados gratuitamente ou obtidos por  Indio  diattal pela internei. 
através do nosso endereço eletrônico no site:  
htips://http://amaranteana.gov.br  ou no  site  do PORTAL DE. 
COMPRAS PUBLICAS 
https: www.portaldecompraubl icas.com.br Esclarecimentos 
adicionais. no mesmo endereço. Amarante do  Maranhao  (MA), 29 
de Julho de 2021. Clebio Cardoso Pinheiro Pregoeiro Municipal 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 
032/2021 - PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS - Prefeitura 
Municipal de Amarante do Maranhão MA.  coin  sede na ,Av. 
Deputado  La  Rocque, 1229, Centro. CEP: 65923-000 — Amarante 
do Maranhão MA, através do seu Pregoeiro Municipal, instituído 
pela Portaria n" 234/2021 -  GAP  de 02 de março de 2021, torna 
público que.  corn  base na Lei Federal te 10.520,2002, 
regulamentado pelo Decreto Municipal 0l5 2021.  art.  15 da Lei n" 
8.666 regulamentado pelo Decreto Municipal 019.'2021, Lei 
Complementar n' 1 23 .2006, regulamentado pelo Decreto 
Municipal 017/2021 e demais normas atinentes à espécie, 
realizara as 09:00hs (nove horas) do dia 16 de Agosto de 2021. a 
licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA. do 
tipo Menor Prego por Item. objetivando Rei:istro de Pregos para 
eventual prestação de serviço de lavaeem  dc  carro (lava jato) 
compreendendo limpeza geral com toda inão de obra necessária. 

Wequipamentos e insumos para a perfeita higienização dos veículos de 
pequeno porte. veiculo de médio porte. veiculo de grande porte, 
veículos tipo caminhão, maquinas pcsadas e motocicletas do 
Município 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 13:001is (treze 
horas), onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos por 
meio digital pela intemet, através do nosso endereço eletrônico no  
site: Mips:  llittp:-Iamaranteana.gov.br ou no  site  do PORTAL DE 
COMPRAS PUBLICAS 

ttp s: w w.porta Idecompraspub icas.com.br Esclarecimentos 
adicionais, no mesmo endereço. Amarante do Maranhão (MA). 29 
de Julho de 2021. Clebio Cardoso Pinheiro Pregoeiro Municipal 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 
033/2021 - 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 MaranhdoiMA, através do seu Pregoeiro Municipal. instituido 
pela Portaria n" 234/2021 -  GAP dc  02 de março de 2021, torna 
público que, com base na Lei Federal n 10.520,2002, 

ilregulamentado pelo Decreto Municipal 018 2021,  art.  15 da Lei n" 
8.666 regulamentado pelo Decreto Municipal 0192021. Lei 
Complementar n' 123 2006. regulamentado pelo Decreto 
Municipal n' 017/2021 e  detritus  normas atinentes a especie, 
realizara as 09:00hs (nove horas) do dia 17 de Agosto de 2021. a 
licitação na modalidade PREGAO, na forma ELETRONICA, do 
tipo Menor Prego por Item, objetivando Registro de Pregos para 
eventual aquisição de materiais esportivos para atender as 
necessidades das Secretarias Municipais de Amarante do Maranhão 
- MA. Este Edital e seus anexos estão a disposição dos interessados 
no endereço supra, de 2' a 6' fcira, no horário das (18:0(111s (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: Imps) Imp,/  amaranteana.gov.hr  
ou no  site  do PORTAL. DE  COMMAS  PUBIICAS  
ht  tp s: ; ;www.portaldecomoraspub I i c as .com.b r Esclareci  memos  
adicionais, no mesmo endereço. Amarante do  Maranhao  (MA). 29 
de Julho de 2021. Clebio Cardoso Pinheiro Pregoeiro Municipal 

AVISO DE LICITAÇÃO P REGÃO ELETRÔNICO N° 
034/2021 - PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS - Prefeitura 
Municipal de Amarante do Maranhão MA.  corn  sede na Av. 

Deputado  La  Rocque, 1229, Centro. CEPtaktIlltakikitilANHAORA4PITE  
do Maranhão MA, através do seu Pregoeili*Mtikral 
pela Portaria n" 234'2021 -  GAP  de 02 416111119i ia  
public()  que. com  base na Lei Federal n° 10.5> 102. 
regulamentado pelo Decreto Municipal 018;2021, Lei 
Compleinentar n° 123/2006, regulamentado pelo Decreto 
Municipal n° 017 2021 e demais normas atinentes à espécie, 
realizará as 09:00hs (nove horas) do dia 18 de Agosto de 2021. a 
licitação na modalidade PREGAO. na forma ELETRÔNICA. do 
tipo Menor Prego, por Item, objetivando a contratação de empresa 
especializada para aquisição de equipamentos e material permanente 
para unidades básicas de saúde e 01 (um) veiculo de passeio, para 
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de 
Amarante do maranhão - MA. Este Edital e  sells  anexos estão 
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 intentet, através do nosso endereço eletrônico no  site:  
bus: amarante.ma.gov.br  ou no  site  do PORTAI.. DE 
COMPRAS PUBLICAS 
hups://((l.vw.portaldecompraspublicas.com.br/ Esclarecimentos 
adicionais, no mesmo endereço. Amarante do  Maranhao  (MA), 29 
de julho de 2021. Clebio Cardoso Pinheiro - Pregoeiro Municipal. 

AVISO DE IJCITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 
035/2021 - PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS - Prefeitura 
Municipal de Amarante do Maranhão MA, com sede na Av. 
Deputado  La  Roque, 1229, Centro. CEP: 65923-000 — Amarante 
do Maranhão  NIA.  através do seu Pregoeiro Municipal, instituído 
pela Portaria n" 234./2021 -  GAP  de 02 de março de 2021. torna 
público que,  corn  base na Lei Federal n° 10.52012002, 
regulamentado pelo Decreto Municipal 018/2021.  art.  15 da Lei ri° 
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 19 de Agosto de 2021, a 
licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA. do 
tipo Menor Prego por Item, objetivando Registro de Preços pala 
eventual aquisição de pneus. para veículos leves e pesados 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) as 13:00hs (treze horas), onde poderão ser 
consultados gratuitamente ou obtidos por meio digital pela intentet, 
através chi nosso endereço eletrônico no site: 
hops:  littp:.-..amaranteatia.gov.hr  ou no  site  do PORTAL DE 
COMPRAS PUBLICAS 
lutps://www.portaldecompraspublicas.com.br/ Esclarecimentos 
adicionais, no mesmo endereço. Amarante do Maranhão (MA). 29 
de Julho de 2021. Clebio Cardoso Pinheiro Pregoeiro Municipal 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGAO ELETRÔNICO N° 
036/2021 - PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS - Prefeitura 
Municipal de Arnarante 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  mat-go  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 00  123/2006, regulamentado pelo Decreto 
Municipal n' 017.'2021 e demais normas atinentes à espécie, 
reall  Ann  as 09:00hs (nove horas) do dia 20 de Agosto de 2021, a 
licitação na modalidade PREGAO, na forma FLETRÔNICA, do 
tipo Menor Preço por Item, objetivando Registro de Preços para 
eventual aquisição de peças e acessórios automotivos originais ou 
genuínos e novos, para veiculos categorizados corno leves, pesados 
e maquinas e prestação de serviços de manutenção preventiva e 
corretiva mecanicos, elétricos em geral conforme fabricantes e 

NOTA: Assinado eletronicamente conforme  art.  2°, Inciso  III,  da Lei n°424 de 28 de Março de 2017 
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