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

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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO —  CPL 
E-mail:  cpl amarante©outlook.com  / https://http://amarante.ma.gov.br  

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 013/2022 

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° 016/2022 -  GAP  de 04 de março 
de 2022, 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 07 de Abril de 2022, a licitação na modalidade PREGÃO, na 
forma ELETRÔNICA, do tipo Menor Prego por Item, objetivando Registro de Pregos 
para eventual prestação de serviços técnicos de limpeza, manutenção, instalação e 
reposição de  gas  de ar-condicionados de interesse das Secretaria Municipais de 
Amarante do  Maranhao  - MA. Este Edital e seus anexos estão à disposição dos 
interessados no endereço supra, de 2a  a 6a  feira, no horário das 08:00hs (oito horas) 
as 13:00hs (treze horas), onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos por 
meio digital pela internet, através do nosso endereço eletrônico no  site:  
https://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), 2,4 de março de 2022. 
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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°016/2022 -  GAP  de 04 

de março de 2022, torna público que,  corn  base na Lei 

Federal n° 10.520/2002, regulamentado pelo Decreto 

Municipal 018/2021,  art.  15 da Lei n°8.666 regulamentado 

pelo Decreto Municipal 019/2021, 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 06 de Abril de 2022, a 

licitação na modalidade PREGÃO, na forma 

ELETRÔNICA, do tipo Menor Prego, por Item, 

objetivando Registro de Pregos para eventual prestação dos 

serviços de confecção de prótese dentaria total e parcial 

convencional odontológica (superior e inferior), para 

atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde 

de Amarante do Maranhão-- MA. Este Edital e seus anexos 

estio 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 intemet, através do nosso 

endereço eletrônico no site: https:/ 

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

COMPRAS PUBLICAS https:/ 

/www.portaldecompraspublicas.com.br/ Esclarecimentos 

adicionais, no mesmo endereço. Amarante do  Maranhao  

(MA), 24 de março de 2022. Clebio Cardoso Pinheiro 

— Pregoeiro Municipal 
Publicado por: Clcbio Cardoso Pinheiro 

Código identificador: nmdyyfinfqzi20220324090326 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 

013/2022 
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 

013/2022 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°016/2022 -  GAP  de 04 

de março de 2022, torna público que, com base na Lei 

Federal n° 10.520/2002, regulamentado pelo Decreto 

Municipal 0 I 8/2021,  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 
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09:00hs (nove horas) do dia 07 de Abril de 2022, a licitação 

na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo 

Menor Prego por Item, objetivando Registro de  Preps  para 

eventual prestação de serviços técnicos de limpeza, 

manutenção, instalação e reposição de gás de ar-

condicionados de interesse das Secretaria Municipais 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 interne, através do nosso 

endereço eletrônico no site:  

https://http://amarante.ma.gov.br  on  no  site  do PORTAL 

DE COMPRAS PUBLICAS 

https://www.portaldecompraspublicas.com.br/ 

Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço. Amarante 

do  Maranhao  (MA), 24 de março de 2022. Clebio Cardoso 

Pinheiro — Pregoeiro Municipal 
Publicado por: Clebio Cardoso Pinheiro 

Código identiticador: iqbg4csiartint2022032409033 I 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 

014/2022 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 

014/2022 PORTAL DE COMPRAS  PUBLIC  AS 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°016/2022 -  GAP  de 04 

de março de 2022, 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 08 de Abril de 2022, a licitação 

na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo 

Menor Prego, por Item, objetivando Registro de Pregos para 

eventual aquisição elétricos para atender as necessidades da 

Secretarias Municipais 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:/ /http://amarante.ma.gov.br  ou no  site  do 

0  Assinado Eletronicamente Com Certificado Padrão ICP-Brasil e Carimbo de Tempo. em conformidade com a 

Medida Provisória N° 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade juridica e integridade. Pagina 4/6 
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08:00hs (oito horas) is 13:00hs (treze horas), onde poderão ser 
consultados gratuitamente ou obtidos por meio digital pela internet, 
através do nosso endereço eletrônico no  site:  https://http://amarante. 
ma.gov.br   ou no  site  do PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS https:// 
www.portaldecompraspublicas.com.br/ Esclarecimentos adicionais, 
no mesmo endereço. Amarante do Maranhão (MA), 24 de março 
de 2022. Clebio Cardoso Pinheiro - Pregoeiro Municipal. 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 012/2022 
- 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, atra-
vés do seu Pregoeiro Municipal, instituído pela Portaria 0 1 6/2022 
-  GAP  de 04 de março de 2022, toma público que, com base na 
Lei Federal n° 10.520/2002, regulamentado pelo Decreto Municipal 
018/2021,  art.  15 da Lei  if  8.666 regulamentado pelo Decreto Mu-
nicipal 019/2021, Lei Complementar n° 123/2006, regulamentado 
pelo Decreto Municipal n° 017/2021 e demais nonnas atinentes a 
espécie, realizará is 14:00hs (catorze horas) do dia 06 de Abril de 
2022, a licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNI-
CA, do tipo Menor Prego, por Item, objetivando Registro de Preços 
para eventual prestação dos serviços de confecção de prótese dentaria 
total e parcial convencional odontológica (superior e inferior), para 
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Ama-
rante do Maranhão — 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) is 13:00hs (treze horas), onde poderão ser 
consultados gratuitamente ou obtidos por meio digital pela internet, 
através do nosso endereço eletrônico no  site:  https://http://amarante.  
ma.gov.br  ou no  site  do PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS https:// 
www.portaldecompraspublicas.com.br/ Esclarecimentos adicionais, 
no mesmo endereço. Amarante do Maranhão (MA), 24 de março 
de 2022. Clebio Cardoso Pinheiro - Pregoeiro Municipal. 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 013/2022 - 
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° 
016/2022 -  GAP  de 04 de mango de 2022, 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° 123/2006, regu-
lamentado pelo Decreto Municipal n° 017/2021 e demais normas 
atinentes a espécie, realizará às 09:00hs (nove horas) do dia 07 de Abril 
de 2022, a licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNI-
CA, do tipo Menor Preço por Item, objetivando Registro de Preços 
para eventual prestação de serviços técnicos de limpeza, manutenção, 
instalação e reposição de  gas  de ar-condicionados de interesse das Se-
cretaria 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 
internet, através do nosso endereço eletrônico no  site:  https://http:// 
amarante.ma.gov.br  ou no  site  do PORTAL DE COMPRAS PUBLI-
CA S https://www.portaldecompraspubl  icas.com.br/  Esclarecimentos 
adicionais, no mesmo endereço. Amarante do Maranhão (MA), 24 
de mango de 2022. Clebio Cardoso Pinheiro Pregoeiro Municipal. 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 014/2022 
- 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, atra-
vés do seu Pregoeiro Municipal, instituido pela Portaria n° 01 6/2022 
-  GAP  de 04 de março de 2022, 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 no 123/2006, regulamentado pelo 
Decreto Municipal n° 017/2021 e demais normas atinentes à espécie,  
=lizard  as 09:00hs (nove horas) do dia 08 de Abril de 2022, a licitação 
na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo Menor Pre-
ço, por Item, objetivando Registro de Preços para eventual aquisição 
elétricos para atender as necessidades da Secretarias Municipais de 
Amarante do Maranhão/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) is 13:00hs (treze horas), onde poderio ser 
consultados gratuitamente ou obtidos por meio digital pela internet, 
através do nosso endereço eletrônico no  site:  https://lattp://atnarante.  
ma.gov.br  ou no  site  do PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS https:// 
www.portaldecompraspublicas.com.br/  Esclarecimentos adicionais, 
no mesmo endereço. Amarante do Maranhão (MA), 24 de março 
de 2022. Clebio Cardoso Pinheiro - Pregoeiro Municipal. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA - MA 

AVISO DE LICITAÇÃO PUBLICA. PREGÃO ELETRÔNICO 
SRP N°018/2022. 0 Município de Anajatuba/MA, através da Prefei-
tura Municipal de Anajatuba - MA, por meio do Secretário Municipal 
de Administração, designado pelo Decreto n°006/2022, toma público 
que realizara As 09:00h (Nove horas) do dia 07 de Abril de 2022, na 
plataforma Compras Públicas, no endereço eletrônico: https://www. 
portaldecompraspublicas.com.br, Licitação na Modalidade Pregão 
Eletrônico, do tipo menor preços por item, tendo por objeto a Se-
leção da proposta mais vantajosa visando o REGISTRO DE PRE-
ÇOS para futura e eventual Contratação de empresa especializada no 
fornecimento de equipamento, periféricos, suprimentos e acessórios 
de informática para atender as necessidades das diversas Secretarias 
de Município de Anajatuba -MA, conforme disposições previstas no 
Edital e seus Anexos, regido pela Lei Federal n"10.520/02, Decreto 
Federal N°10.024/19, Decreto Municipal n°022/2021, Decreto Muni-
cipal n°023/2021, subsidiariamente pela Lei n°8.666/93 e suas altera-
ções e demais legislações pertinentes. 0 Edital e seus Anexos estão 

disposição dos interessados na Sala da Comissão Permanente de 
Licitação da Prefeitura Municipal de Anajatuba/MA, localizada na 
Rua Benedito Leite, 868, Centro, de 2' a 6' feira-feira, no horário 
das 08h00min as 12h00min, onde poderão ser consultados e retirados 
gratuitamente por rnidia digital ou impresso. Assim como pelo portal 
da prefeitura, no endereço eletrônico: www.anajatuba.ma.gov.br  Es-
clarecimentos adicionais no mesmo endereço. Anajatuba - MA, em 
22 de março de 2022. LEONARDO MENDES ARAGÃO. Secretá-
rio Municipal de Administração. Decreto n"006/2022. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO 
CORDA- MA 

RETIFICAÇÃO DE TERMO ADITIVO. PROCESSO ADMINIS-
TRATIVO 423/2021-Barra do Corda/MA. Na publicação do diário 
oficial do Estado do dia 21/03/2022, seção 03, página 03, onde se  la:  
processo de dispensa 026/2021, processo de dispensa 43/2021. 
DATA: Barra do Corda (MA), 22 de março de 2022.  ASS:  Maires 
Souza dos Anjos. CARO: Secretária Municipal de Assistência Social 
/Barra do Corda — MA. 

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO N°29/2022 — 
PMBC/MA. A Prefeitura Municipal de Barra do Corda - MA, através 
da Pregoeira e equipe de apoio, torna-se público, para conhecimento 
dos interessados, que realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na 
forma ELETRôNICO, com critério de julgamento, menor preço por 
item, nos termos da Lei n° 10.520/2002, subsidiariamente, a Lei n° 
8.666/93. Objeto: contratação de pessoa (s) jurídica (s) aquisição 
de materiais/equipamentos hospitalares para atender as neces-
sidades das unidades de saúde: Unidade de Pronto Atendimen-
to-UPA, Hospital Materno Infantil e Atenção Básica, da Secretaria 
Municipal de Saúde do município de Barra do Corda/NIA. Adota- 
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AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 010/2022 -PORTAL DE COMPRAS PUBLI-
CAS - 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, instituido pela Portaria 
n° 01612022-  GAP  de 04 de manx de 2022. torna publico que,  corn  base 
na Lei Federal n° 10.520/2002, regulamentado pelo Decreto Municipal 
018/2021,  art.  15 da Lei n° 8.666 regulamentado pelo Decreto Municipal 
019/2021, Lei Complementar n° 123/2006. regulamentado pelo Decreto 
Municipal n° 017/2021 ademais normas atinentes a espécie, realizará as 
14:00hs (catorze horas) do dia 05 de Abnl de 2022, a licitaçao na moda-
lidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo Menor Prego por Item, 
objetivando Registro de Preços para eventual aquisição de material de 
expediente, para atender as necessidades das Secretarias do Municipio 
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  hones)  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 COMPRAS PUBLICAS ht-
tps:/Aramv.portaldecompraspublicas.com.bil. Esclarecimentos adicionais. 
no mesmo endereço. Amarante do  Maranhao  (MA), 24 de marg.:, de 2022. 
Clebio Cardoso Pinheiro - Pregoeiro Municipal. 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÓNICO N° 011/2022 - PORTAL DE COMPRAS PUBLI-
CAS - 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° 016/2022 -  GAP  de 04 de março de 2022, toma público que, com base 

03 

 na Lei Federal n° 10.520/2002, regulamentado pelo Decreto Municipal 
18/2021,  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, realizara as 
09:00hs (nove horas) do dia 06 de Abril de 2022, a licitação na modalida-
de PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço, por Item. obje- 
tivando Registro de Pregos para eventual aquisição de livros para  Educe-
goo  Infantil e Educação de Jovens e Adultos - EJA da rede Municipal de 
ensino 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 oblidos 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 ht-
tps://www.portaldecompraspuMcas.com.br/ Esclarecimentos adicionais, 
no mesmo endereço. Amarante do  Maranhao  (MA), 24 de março de 2022. 
Clebio Cardoso Pinheiro - Pregoeiro Municipal. 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 012/2022 - PORTAL DE COMPRAS PUBLI-
CAS - 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° 016/2022 -  GAP  de 04 de março de 2022, 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 6 espécie, realizarb es 
14:00hs (catorze horas) do dia 06 de Abril de 2022. a licitação na moda-
lidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço, por Item. 
objetivando Registro de Preços pare eventual prestação dos serviços de 
confecção de prótese dentaria total e Darcial convencional odontoliagica 
(superior e infenory para atender as necessidades da Secretaria Munici-
pal de Saúde de Amarante do  Maranhao  - MA. Este Edital e seus anexos 
estão 6 disposição dos interessados no endereço supra, de 2° a 6°  feira. 
no horário das 08:0004 (oito  horn)  es 13:005s (treze horas), onde pode-
tão ser consultados gratuitamente ou obtidos por meio digital  pale  inter-
nat. através do nosso endereço eletrônico no  site:  https://http:// 
amarante.ma.govbr ou no  site  do PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS ht-
tps://www_portaldecompraspublicas.com.br/ Esclarecimentos adicionais, I 
no mesmo endereço Amarante do  Maranhao  (MA), 24 de março de 2022. 
Clebio Cardoso Pinheiro - Pregoeiro Municipal. 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N' 013/2022 - PORTAL DE COMPRAS PUBLI-
CAS - Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão/MA.  corn  sede na Av 
Deputado  La  Rocque. 1229, Centro CEP: 65923-000 - Amarante do Mara-
nhao/MA. através do seu Pregoeiro Municipal, instituldo pela Portaria n° 
016/2022 -  GAP  de 04 de março 48 2022, toma público  qua.  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 Munici-
pal n' 017/2021 e demais normas abnentes á espécie, realizara es 09:00hs 
(nove horas) do dia 07 deAbril de 2022, alicitaçao na modalidade PREGÃO, 
na forma ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço por Item, objebvando Registro 
de Pregos para eventual prestação de serviços técnicos de limpeza, 
manutenção. instalação e reposição de  gas  de ar-condicionados de inte-
resse das Secretaria Municipais de Amarante do  Maranhao  - MA. Este 
Edital e seus anexos estão a disposição dos interessados no endereço 
supra, de 2° a 6° feira, no horáno 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:  
hops:/Thttp:llamarante.ma.gov.brou no  site  do PORTAL DE COMPRAS PU-
BLICAS https://w-ww.portaldecompraspublicas.com.br/ Esclarecimentos 
adicionais, no mesmo enderego. Amarante do  Maranhao  (MA), 24  darner-
pa  de 2022. Clebio Cardoso Pinheiro Pregoeiro Municipal 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 014(2022 - PORTAL DE COMPRAS PUBLI-

CAS - Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhao/MA, com sede na Av. 
Deputado  La  Rocque, 1229, Centro. CEP: 65923-000 -Amarante do Mara-
nhao/MA. através do seu Pregoeiro Municipal. instituido  pale  Portaria n° 
016/2022 -  GAP  de 04 de março de 2022, tome 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 Munici-
pal n° 017/2021 e demais normas atinentes a espécie, realizare ás 09:00hs 
(nove horas) do dia 08 deAbnl de 2022, a licitação na modalidade PREGÃO, 
na forma ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço, por Item, objetando Registro 
de Preços para eventual aquisição elétncos para atender as necessidades 
da Secretanas Municipais de Amarante do Maranhao/MA. Este Edital e 
seus anexos estão 6 disposição dos interessados no endereço supra. de 
2. a 6° feira, no hortrio das 08:00hs (oito  hares)  es 13:00hs (treze horas), 
onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos por meio digital  
pale  intemet, através do nosso endereço eletrônico no  site:  https://httpl/ 
arnaranterna.gov.br  ou no  site  do PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS https:/ 
Neww.portaldecompraspublicas.com.br/ Esclarecimentos adicionais, no 
mesmo endereço. Amarante do  Maranhao  (MA), 24 de março de 2022. 
Clebio Cardoso Pinheiro - Pregoeiro Municipal. 

O Ministério da Saúde mais de 80 anos. A aplicação 
(MS) recomenda segunda deve ser feita quatro meses 
dose de reforço da vacina con-  após a primeira dose de refor-
tra a covid-19 para idosos com ço e a orientação é que o imu- 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO N°004/2022 -SRP 
PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.BR  

A Prefeitura Municipal de  Sao Joao  do Paraiso - MA, com sede na ma 
Marcos Silva - CEP: 65973-000 - Centro - São  Joao  do Paraiso - MA, por 
intermédio do Pregoeiro Municipal, instituído pela Portana n° 109/2021 de 
28 de maio de 2021, toma público que, com base na Lei Federal n* 
10.520/02, regulamentada pelo Decreto Municipal n°029/2020.  art.  15 da  
Lein'  8.666 regulamentado pelo Decreto Municipal 031/2020, Lei Comple-
mentar n° 12312006, regulamentado pelo Decreto Municipal n° 032/2020, 
e demais normas atinentes 6 espécie, realizara es 08:30115 (oito horas 
e trinta minutos) do  die  06 de abril 4. 2022. a licitação na modalidade 
PREGÃO, na forma ELETRONICA, DO TIPO  Manor  Preço, por item. objeti-
vando a Registro de Preço para eventual aquisição de material de Infor-
mática, para atender as necessidades das secretarias do Municlpio de  
Sao Joao  do Paraiso - MA.. Este Edital e seus anexo estão 6 disposição 
dos interessados no endereço supra, de 2* a 6° feira, no horário das 
08:00hs (oito horas) as 13:00h5 (treze horas), onde poderao ser consul-
tados gratuitamente ou obtidos por meio digital  pale  interne', através do 
nosso endereço eletrônico no site: httos:// 
www.saoioaodooaraiso,ma.aov.br. Ou no site:  
www cortaldecomorasoublicas.com  br  São  Joao  do Paraiso - MA, em 
21 de  merge,  de 2022. Ilton Rodrigues de Sousa Pregoeiro. 

AVISO DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS N° 001/2022 A Prefeitura Municipal de Amara, 
te do Maranhao/MA, com sede na An. Deputado  La  Rocque, 1229. Centro 
- Amarante do Maranhao/MA. através da Comissão Permanente de Lici-
tação -  CPL,  instituida pela Portaria n° 017/2022 de 04 de março de 2022, 
toma público que, com base na Lei Federal n° 8.666/93, Lei Complemen-
tar n° 123/2006 regulamentado pelo Decreto Municipal n° 017/2021 e 
demais normas atinentes á espécie, realizará es 09:00hs (nove horas) 
do dia 11 de Abril de 2022, a licitação na modalidade TOMADA DE PRE-
ÇOS, do tipo Menor Preço Global, objetivando a contratação de empresa 
de engenharia para execução dos serviços de ampliação da UBS Natali-
no Miranda, localizada no bairro Industrial, de interesse da Secretaria 
Municipal de Saúde de Amarante do  Maranhao  - MA. Este Edital e seus 
anexos estão á disposição dos interessados no endereço supra, de 2° a 
6°  Nara,  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 eletrônico no  site:  https://http:/ 
/amarante.ma.gov.br  Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço. 
Amarante do Maranhão/MA, 24 de Março de 2022. Valdenilson da Sousa 
Costa - Presidente da  CPL.  

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 009/2022-PORTAL DE COMPRAS PUBLI-
CAS -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 Portana n° 016/2022 -  GAP  de 04 
de março de 2022, 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 o' 017/2021 e demais 
normas atinentes á espécie. realizara es 09:00hs (nove horas) do dia 05 
de Abril de 2022, a licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNI-
CA, do tipo Menor Prego (Maior Percentual de Desconto). por Item, obje-
svando Registro de Preços para eventual aquisição de combustiveis para 
o abastecimento de veiculos visando atender as diversas secretarias da 
administração pública de Amarante do  Maranhao  - MA. Este Edital e seus 
anexos estão á 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 intemet, através do nosso endereço eletrônico no  site:  https://http:/ 
/amarante.ma.gov.brou no  site  do PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS ht-
tps://www.portaldecompraspublicas.com.br/ Esclarecimentos adicionais, 
no mesmo endereço. Amarante do  Maranhao  (MA), 24 de março de 2022. 
Clebio Cardoso Pinheiro - Pregoeiro Municipal. 

ORAÇÃO A SANTO EXPEDITO  
Feats  19 de alri. Cornemorase lodo de 19. 
Se  voce  est  corn  algum  PRO  BLE M A DE 

01FiCIL SOLUO AO e precisa de AJUDA URGE* 
1E, pebaestaajuda aSanto  Expedite  que é, Santo 
dos  *gems  que precisarn de Pronta &ha* e 
cuja invocacioNonca e Tardia.  

OR  Ac Ao - Meu Santo  Expedite  das C811-

sas Justas e  Urgent..  Socorre-nus nesta Hora 
de Aflipio e Desespero,  inter  celei por nimanto 
ao Nosso SenhorJESUS CRISTO!  Ads  que sois  
urn  Santo Guerreiro.  Ads  que sois o Santo dos 
Aguas. Vás guesois °Santo dos Demmer/0a  
Ads  que sois oSalliD das Causas Urgentes, Pro-
tege-me, Ajudai-na, Dai-me Força, Coragem e 
Serenidade. Atendei ao meu pedido:  "Eater  o 
Pedido' . Aiude-me a superar  ems  Horas  Offi-
ces.  protege-me de todos que passam  mein*. 
dicer,  Protege a Minha  Female.  atendei ao  met  
pedalo com  amerce.  Devolve a., Paz no  Tram  
quilt/air. Sere data pelo resto da vinha  Oda  e 
levareseu  name  a  tubs  que  tan re. Marto  Obn  
garb, lieu Sam  a Expedio! 

Reno um Pai Nosso, uma Ave Maria e  fa  
zer o Sinal da Cruz.  

Ern  adadecimento, mande publicar e dstri.  
diem  rrilhero desta ore*, pare propagar os 
benefidos do gandeSano Expedao. Mande voci 
também publicar mediatamente  apes  o pedido. 

Além da  Pfizer,  o ministé-
rio disse que as vacinas da  
Janssen  e AstraZeneca tam-
bém podem ser utilizadas na 
aplicação da segunda dose de 
reforço, independentemente 
do imunizante anterior. 

A pasta reforça que  hi  
doses suficientes da  Pfizer  
para aplicação neste grupo 
de idosos.  

"Janssen  e AstraZeneca 
também podem ser utilizadas 
no novo reforço, independen-
temente do imunizante anteri-
or. 0 MS reforça que ha va-
cinas da  Pfizer  suficientes 
para aplicação neste grupo. 
Vários estados informam que 
também têm esses imunizan-
tes em estoque", disse o mi-
nistério. (Agência Brasil) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR  LA  ROCQUE/MA 
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N°. 003/2022-SRP. A Prefeitura Municipal de 
Senador  La  Rocque/MA, através de seu Pregoeiro a Equipe de Apoio, 
toma público para conhecimento dos interessados que realizará licitação 
na modalidade Pregão Presencial n° 003/2022-SRP menor preço por 
item. cujo objeto 6 a Contratação de empresa para Locação de Veiculos 
Leves e Pesados, e Locação de Maquinas Pesadas, para atender as 
necessidades do Municipio de Senador  La  Rocque/MA, no dia 06 de Abril 
de 2022, as 14:00 horas, nasalada  CPL.  na  An. Mota e Silva,  sin.  centro, 
na forma da  Lain'  10.520/2002. da Lei Complementar n° 123/2006 e 147/ 
2014. Deverão também ser aplicadas subsidiariarnente, no que couber, a 
Lei Federal n° 8.666/93. Considerando o atual momento de pandemia do 
COVID-19, todas as medidas preventivas de segurança sanitária deve-
tão ser adotadas. tais como uso de mascara, luvas e distanciamento  
minim°  de 1M (um metro) entre os presentes na sessao. O edital e seus 
anexos estão a disposição dos interessados no mesmo endereço de 2.  
a 6° feira, no horáno das 08:00 as 12:00 horas, onde poderão ser consul-
tados gratuitamente ou retirados na  CPL,  ou ainda através do PORTAL DA 
TRANSPARÊNCIA. Esclarecimento adicional no mesmo endereço. Sena-
dor  La  Rocque (MA), 21 de  Margo  de 2022 RAIMUNDO CARVALHO DE 
MACEDO- Pregoeiro - Decreto n° 053/2022-GAB.  

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRONICO N°. 010/2022-SRP. A Prefeitura Municipal de 
Senador  La  Rocque/MA, com sede na Av. Mote e Silva, s/n, Centro, Sena-
dor  La  Rocque-MA, através do seu Pregoeiro Municipal, instituido pelo 
Decreto n°053/2022 de 03 de janeiro de 2022, toma público que,  corn  base 
na Lei Federal n° 10.520/200, e 10.024/2019, regulamentado pelo Decreto 
Municipal n° 008/2021, Lei. n° 8.666/93, Lei complementarn°123/2006, re-
gulamentado pelo Decreto Municipal n' 011/2021 ademais normas atinen-
tes à espécie, realizará es 10:00 hs (dez horas) do dia 07 de Abril de 2022 
a licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo Menor 
Preço Por Item, OBJETO:Registro de Preços para eventual Contratação de 
empresa para aquisição de Urnas Funerárias, Roupas Mortuánas e Servi-
ços Funerános, de interessa da Secretaria Municipal de Assistência Social 
do município de Municipio de Senador  La  Rocque/MA, Este Edital e seus 
anexos estão à disposição dos interessados no endereço supra. de 2° a 6° 
feira, no horáno das 08:00 hs (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:  htto:// 
senadorlarocaue.maoov.br  ou no  site  do PORTAL DE COMPRAS PUBLI-
CAS: httoaliwww.aortaldecomorasoublicas  corn  br/ Esclarecimentos adi-
cionais, no mesmo enderegaSenador  La  Rocque (MA), 21 de Março de 
2022. RAIMUNDO CARVALHO DE MACEDO -Pregoeiro Municipal. 

COMUNICADO  
Malty Agricola  Lida, inscrita sob CNRI n" 07.908.458,000 I -92, tor-

na público que recebeu da Secretaria de Estado do Meio Ambiente c Re-
cursos Naturais - SEMA, a Outorga de Direito de Uso dos Recursos 
Hídricos de n°  02423012022, do  pogo  situado no Residencial Alfa  It.  
localizado na Rodovia BR 010, Km 1274. Fazenda Palmeirinha, Campes-
tre do MaranhAo/MA, sob as coordenadas geogrificas 06°08'44.06"S / 
47°19'49.08"0,  corn  vazão autorizada de 8.0 m'fh ou 144.0 m1/dia e  
period°  de bombeamento 18.0 ti/dia, para fins de consumo humano, con-
forme dados constantes no e-processo n°  208498/2021. 

nizante seja preferencialmen-
te da  Pfizer.  

"Ministério da Saúde reco- 
menda a aplicação de uma 
segunda dose de reforço aos 

5 idosos acima de 80 anos. A 
imunização deve ser feita qua- 
tro meses após a primeira dose 
de reforço e a orientação é 
que a aplicação seja efetua-
da, preferencialmente, com a  
Pfizer",  informou a pasta por 
meio das redes sociais. 

Desde dezembro, o mi-
nistério já orientava a apli-
cação de uma dose de  re-
forgo  apenas para as pes-
soas maiores de 18  an  os 
imunossuprimidas. Com  a 
nova informação, a pasta 
amplia o público-alvo para 
este novo esquema vacinal. 

TIFTJMA 
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