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AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 035/2021 

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 19 de Agosto de 2021, a licitação na modalidade PREGÃO, na 
forma ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço por Item, objetivando Registro de Preços 
para 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 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.gov.br  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. 

Pregoeiro Municipal 
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FL  (S)tio 
Rftbre o der da 
representatividade 

Tenho de  Lonna  insistente usado as redes  socials  e al-

guns veiculos  dc  comunicação para expressar uninha indig-

nação enquanto cidadã tocantinense pela histurica ausência 

do olhar governamental ao extremo norte do estatio. 

Em meio as cobranças e criticas que tenho tecido, de 

forma  just.),  dessa vez senti a necessidade de escrever so-

bre alguns fatos que também tens chamado minha atenção 

enquanto servidora pública e filha dessa terra tão sofrida. 

Hoje quero falar sobre o poder da representativ idade.  

Pauly re  muito iuliltzrida nas discussões de cunho social, é o 

substantivo que iiidica "qualidade de alguém, de um parti-

do, de um grupo ou de um sindicato. cujo embasamento na 

população faz que cl e possa exprimir-sc verdadeiramente 

em seu nome". 

Pois hem, nas minhas andanças costutueiras pelo Bico. 

percebi que nito por acaso, começamos a ter representativi-

dade no cenário  politico  estadual. O que vocês podem ques-

tionar ja que a região sempre teve figuras públicas  venison-

do alguma cadcira do executivo ou legislativo  la  na capital. 

Sobre figuras pnblicas eleitas nessa parte norte do esta-

do, sempre tivemos. Quando criança,  Id  nos anos 90, tinha-

mos aimn deputado estadual residente em ltaguatins. Dos anos 

2000 em diante, chegamos ator dois deputados estaduais na 

região da Augustirtópolis. Mas embora fossem lideranças 

Locais. nada mudou cm mais de trés décadas. A não ser as 

visitas em períodos festivos. 

No  Urn=  semana, acompanhei aqui por essas redes. pela 

segunda vez  ens  menus de 60 dias, a vitida da comitiva do  

Covens°  Estadual ao nosso Bico para trazer beneficiou e 

inaugurar obras. Embora tenham motivado aglomerações 

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 cenário estadual  tam-

bens merece ser enfatizada. 

Digo  corn  a consciéncia tranquila de  quern  nito tens inte-

reuses partidários no Tocantins, que agora tensos vez e voz. 

E essa conquista não é fruto  she men°  acaso, é resultado do 

trabalho de um representante nato, filho de Sitio  NON°,  que 

tem usado o mandato pala colocar o nosso Bico nos holofo-

res do centirio estadual. 

Parcce exagero. não e? Mas é apenas o sincero rem,-

nhecimento dos serviços prestados nos ailtimos anos ao nos-

S0 povo. 

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

Boa Esperança. Estudei todo o ensino fundamental em Si-

tio Novo do Tocantins e por militas vezes tivemos que che-

gar ou voltar da escola a pé porque as condições das es-

tradas eram intrafegáveis. Foi toda a infincia e adoles-

ancia vivendo na pereira no  Veal()  e na lama no inverno. E 

hoje, podemos trafegar com tranquilidade por  ulna  via pa-
rm  

Sei que a urbanização esta entre os deveres do executi-

vo. Mas quando a espera de 50 anos pelo tão sonhado chão 

preto chega, nosso sentimento é de gratidão. Essa estrada 

que eu cito  Mir&  não foi inaugurada. Mas antes dela. em 

um Mire() dia, a comunidade de Sitio Novo recebeu das inãos 

do governador e do deputado estadual  Mho  da terra, uma 

escola municipal. uma praça, eima quadra  dc  esportes. ruas 

bloqueteadas. e o melhor, a antiga unidade de saude se trans-

formou em um hospital de verdade, eoni direito a salas e 

exames e procedimentos eirúrgicos. 

Poderia dizer tine são apenas mais algumas obras, mas 

para um município  corn  menus de 12  nut  habitantes. em que 

a maioria da população vive da agricultura familiar e  dc pro-
grooms  de transferência de renda, significa muito. São cri-

anças estudando  ern  ambiente acolhedor e  contortive!,  o 
que tacilita a aprendizagem. São familiar; que TIA0 mais pre-

cisarão molhar a rua para suportar a poeira, que agora lém 

mais um espaço para praticar atividades fisicas c ctscontrar 

os amigos. e o principal, que não v ao mais precisar percor-

rer 20 a 30 quilirmetros em busca de atendimento básico 

Pois agora podem ser atendidos perto de casa. 

É sobre isso, sobre ter representatividade e avançar ein 
dignidade.  

Kayla Pacheco 

AVISO DE UCITACÃO 

PREGÃO ELE1RONICO N' 029.2021 - PORIAL DE COMPRAS PUBL I.  
CAS  - Preeetura Municipal de Amarante do Maranhão(MA. Coro 
As. Depreado  La  Roam°, 1229, Centro. CEP: 65e23-000 - Ansarenie rio 
Maraeheo/k1A,  Reaves  do seu Pregoeiro Municipal inset, ido pela Portaria 
'°234.'2021  -GAP  de 02 de n,aron de 2021.  terns eaten  quo rem  oast, 
ea  lei Federal  re  10.52012002 regulamentado  pets  Decreto Municipal° teri 
2021, Lei Con)plementar n' 1231200E. regularnerlaa, pelo Decrele,  
oat  n' 010/2071 e Possais  names  atirentes à especie, realizara as Ofe 0011s 
Move  holes)  do dia 10 de Agosto de 2021, a licilaçaio na modalidade 
PREGÃO. na  'came  FIETRONICA, do  tip°  Menor Preço. por Item. obetivan-
do a contratação de ernoresa esoecalizada para prestação dos  very  coo 
de locaçeo de ve  kale  para  di  transporte escolar de Municlpin de Arierante 
do  Maranhao visa's&  e atendinseeto tas necessidades da Secretaria 
Municipal  On  Eduraçáo. Este Edital e  sees  anexes estão A dispose:5o dos 
interessados no endereço supra, de 2°  a h terra.  on  horerio das 611- 0ehs 
(oito noras) As 13:000s (treze  herds). pride  poder4o ser consullados 
graturtamente ou robedo-a por meio oigital  pole Internet,  atraves do noerto  
careen°  eletrônico no  see,  ettpserhttp/Mmaranteeragovhr ou no  site  
do PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS httos. iesww.portaldeiompres 
atoblicas.com.be  Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço. Aro-
isole do MaraneAo (MA). 29 de jelho de 2021. Cle.oio Cardoso Pineeiro - 
Pregoeire Municipal, 

AVISO DE UCITACÃO 

PREGÃO ELE IRÓNICO N'030/2021- POR1AL DE COMPRAS PUBLI-
CAS - Prefeitura Municipal de Arnarante  re)  Maraneac/MA. core  sale  • ia 
• Deputaeo  La Rae.,  1229, Centro, CEP 65923-000 - Ammiaiu,rite 'to 
MaraehAo/MA. através do seu Preqoeiro Municipal,  inset.:  ido pela Portaria  
re,  23a2021 -  GAP  de 02 de realço de 2021, torna publico que.  con  nase 
na Lei Federal n 10.520/2002. regulamentado  eels  Decreto Llunerpal .118. 
2021.  art.  15 ela Lei n°8.666 regularneniartn polo Decreto Muni/Ira) 1'191  
2021.1_0i Ccreplementar 123/2006.regulamentado pelo  Decreer  Mvnici-
Pal n° 017/2e 21 e dernais normas ali- entes à especie real rea  re  no 0200115 
(rmee  horns)  do de 11 de Agosto de 2071, a licaageo se  mortals% ad,  
PPEGAO. na forma ELETRONICA. ao tipo Menor Preço  pre  I tyr, osejete  
co  Registro  cc  Preços para eventvel prestaçeo dos seeriços de iieeeri,o-
çAre desinselização, desinfecção, desratização e I opeee das 
efire3gagua  corn  o foreecimento Ce  nee  de ure-a, todos Do 11,11F1,'s. 
materials equipementos necessanus a  serer,  executados nos ,edirei 
erelkeie de Aniarante do MaraneAo - MA. Este Edital e  sees armor's (reel°  

ilisposkeo dos ieteressados  re  eedereçe  SOP,.  de 2' a 6"  (err,  no 
norArio  des  08.01305 ( oito horas) do 13:0011s Ore-, horas), o-de ersle-ao 
Ser constetedos gratudamente no Midos pnr  men  digital pela ieternet. 
a tra ves  dc  nosso endereço eletrônico  roe  site dlr../  tarp  .// 
enmiantenragov.hr  nu no  site  do PORTAL DE COMPRAS PUBUCA5 Irr- 
Ins ievvvrepodaldecompraspublicas.corn.be  Esclarecimentos are onais. 
• mesrno endereço. Amarante do Maranheo (MA). 29 de  Julies  de 2021. 
clebio Ca.-dose Pirheiro Pt egoeiro Mar/dpi 

AVISO DE LictrApAo 

PREGÃO ELE IRÓNICO N' 031/2)t21- POR IAL DE COMPRAS P UBLI-
CAS - Prefeitura Municipal de Aniarante Cri 11.1aranheo/MA.  con,  sole -a 
• Depulaeo  La Rocs..  1229. Centro, CEP 659e3-000 - Aroaraete 
Maraelião/MA.  Heaves  do seu Pregoeiro  Munition),  institeido pela Pertarie 

234 2021 -  GAP  de 02 de março de 2021. torna publice due corn  ease 
ea  Lei Federal  re  10.520;2002. regulamentado pelo Decreto  Mori  repel:118/ 
2021,  art  ,5 da Lei n° 8.666 regulamentadn  pun  Decrete Municipal elg 
O021.I ei Cemplementar 123/2006,regulamentado pelo Decreto Mi.nici-
Pal nri 017/2e21 e Per-mis normas atinentes A espécie. reaheará As 1 ei0011s 
(nove horas I do de 11 de Agosto  On  2021. a licitaçeo os mortal  ranee  
I  °HEW)°,  na forma ELE IRÓNICA 00  tips  Menor Preço ar  'tern  obter ivan 
do Reg  sea  do Preços pare eventual aquisiçeo de Mt/so/s. Flerrodomesti-
cos e Eletiemicos, para atender as necessidades ias Secretaries Mtinici-
pais de Aniararte riu Maranhão - MA. Este Ertike e seus anexos estão e 
disposição dos interessados no endereço supra. de 2° a 6'  Wire. Ile  
ereerio dos 08  Oaths toile hums)  as 13,(10.  (ewe  horas), onde peleeei 
ser consultados gratuitarneete ou abedn, por e  regent peel  internet 
através do nosso endereço eletrenico no  met,  ellpsd Idtp.1/ 
amarante.ma.goebr nu no  site  do PORTAL DE COMPRAS PUBUCAS ht-
tese/wwveportaldecompraspublicas.combe Fsclarecimentos edicionars,  
on  mesmo endereço. Amaranto do  %mantle°  (MA). 29 de .lulho de 2021. 
Clebio Cardoso Pinheiro Pregoeiro Mur ici  pal  

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELE IRÓNICO N' 032/2021 - POR  [ALOE  COMPRAS PUBLI-
CAS - efeitura Municipal de Amarante rio WarantdaoiMA.  con,  sede • a 
As. Deer:taro  La  Rocoue, 1229, Centro, CEP, 65923-000 -  Animater(  rlo 
Maranhão/MA. através do seu Pregoeiro Municipal. instituirle pela Portaria 

234,2021  'GAP  de 02 de março de 2021 tome rublero que, mor, no,  re 
ea  Lei Federal n° 10.520/2002, regulamentado pelo Decreto Municipal et& 
2021.  art. 'Sits  Lei  re°  9.666 regularnentado polo Decreto Municipel r119' 
2021. Lei Complementar n" 123/2006, regulamerlado  pee(  Decreto  Weer-
pal  n° 017/2021 a  nerves  normas Mint:Mae A espeeie, real ieará es 09 0011s 
(nova horas) do dia 16 de Agosto  dc  7021, a licitaçrão na  model  idade 
PREGÃO, na forma ELETRONICA. do  tip,  Me  nor  Preço po,  lean,  obj)rtivan-
do  Remise°  de Preços pare eventual prestação  dc  serviço de levegein de 
carro  pave  tale) compreendendo limpeza parel  ems lode mho  de obra 
sereeserie. equioarnentes e insureos perna perfeita higieniveçeo dos  
eyed.  de  (reorient,  pode, veic,lo de nreslin porte veiculo  tie  graode 
eerie veicelos t po eamioheo. rnamainae 1113.311. e rnotocidelas do Moiii-
cips., de Anra.nte riu Flarenhed - MA. bale  Leta)  e  aerie  unexos oeteo e 
uisposiçAr, dos ioteressados fIC eaderevo supra, de 2. o 6 •  lyre Ito  
horerio  ties  08,00hs (oito  (sorest  as 13,001is Itroal auras), onda prrderiln 
ser consultados gratuitamente no obtidos po° me., digital pela in)errea. 
atra  iris  do nosso endereço eletrônico no  site,  ettpaehttp 
arearante.rea.gov.br  ou no  site  do PORTAI DE COMPRAS PUBLICAS ht-
tpsieweemportaldecomprespublicasoorebri Esclarecimentos adie  one's.  
no rnesmo endereço. Amarante do Maranheo (MA). 79 de Julho de 2021. 
Clebio Cardoso Pirheiro Pregoeiro Mur icipal 

AVISO DE UCITACÃO 

PREGÃO ELEIRONICO N' 033/2021  - PORTAL DE COMPRAS PUBLI-
CAS - Prefeitura Municipal de Amarante do MainnheorMA. core sede na 
Av. Deputado  la  Rocque, 1229, Centro. CEP: 65923-000 - Amarante do 
MaranhboiMA, através do  bee  Pregoeiro Municipal,  lest !urea  pela Portaria 
o' 234/2021  -GAP  de 02 de março de 2021. Mesa  earlier)  que.  con"  base 
na Lei Federal is" 10.520/2002. regulareentaeo  pale  Devote Municipal 018' 
e021.  art.  15 da Lei 10 8.666 regulamenlado polo Decreto Menicipal 019/ 
2021, Lei CoripleMentar 1232006.regular  remade  pelo Decreto Munici-
pal rd 0t02021 e demais normas atinentes à especie. realizara es 09:0055  
(nose bores)  d3 dia 17 de Agosto de 2021, a licitação na inodalidade 
PREGÃO. ne forma ELETRONICA, do tiro  Mena  Preço par Item, oleetivan-
do  Registry  de Preços para eventual aquisieeo de inateriars esortivos 
pare alender as neeessidades das Secretarias Mane ipais dir Amarante 
tio Maranher, - MA. Este Edital e  setts amen,  est5o á dsposiyArr dos 
interessados no eridereço eupra. de 7. a 6.1eira. no horário das 080065  
toile  noram es 13.0055 rtreze  hot.).  onde poderao ser consultados 
gratuiternen'te rima °beeos por rneio digiLA pela internat.  Weaves  clo nosso 
erelereço eletrenice no sito' httoseihnpiiiernareeteenegover ou no  site  
do PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS  hie+,  ievereveportaleecorepras 
publices.combri Esclarecimentos edict:Imes, no rreemo endereço. Asna-
rente do Maranhão (MAL 29 de Irlho de 2021. Clebio Cardoso Pioneira 
Pregoeiro Municipal 

AVISO DE UCITACÃO 

PREGÃO ELETRÔNI C 0 N" 034202' - PORTAL DE COMPRAS PUBLI-
CAS - Prefeitura Municipal de Arearante  its  MaranhAo/MA,  win  sede na 
Av. Ueputado  La Hecate,  1229, Centro, CEPs 65923-000 -  Ammonia  do 
MaraeheaMA, atraves do seu Preqoein, Municipal, instiluido pela Portaria 
n.234/7021 -  GAP  de 02 de março de 2021, torne publico que.  corn  base 
na Lei Federal n' 10.520/2002, regulamentadO  pets  DecnnoMunicipal 018/ 
2021 Lei Complementar n' 123/21106, regulamentado polo Decreto Munrce  
pal 0177021 e demais normas adnentes à espécie, renlizare es 09:00hs 
(nove hores) do  sin  18 de Agosto de 2021, a lidlaçAo no modalidade 
PREGAO, ra lama ELETRONICA, do tiro Menor Preço. urre tem oejel vare 
do a contrataçAo de °mane especial  leak'  para aquisição d'o coulee-
menlos e meter  at  permanente para unidades besicae de saúde e01  (aril  
veiculo de passeio,  care  atender as necessideries rIa Secretaria MunrOL  
pal  de Satlde de Amaranto do IderannAo - MA. Este Edital,,  sees moos  
estão a eispusiviu dos interessados no endereço supra cle 2.  a 6°  feira, 
mIa horário dos 01".00hs horas) de 13.0055  graze hems),  onde rode- 
rão ser corsultadOe gretudernenne ou 0Otidos por  mere  digital  pelts internee  
através do  erns()  endereço  el  °tare ice no  site:  htlpselhets,  if  
arnatente.magov.br  ou  iv, site  do PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS hi-
tpsdevw.eportaldecomprespurilioes.conebe Esdarecimentos adicionais, 
110  roes.,  erdereço. Arnarante do Marandao (MA). 29 de  (ell,.  ule 2021•  
Glebe,  Custoso Pinheire Pregoeiro tAnnicinal. 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO  Fl  FTRÔNICO N' 0351202,  - PORTAL DE COMPRAS PUel  !-
CAS  - Prefeitura Muni  repel  te Arnarante do Maranhao/MA,  corn  sede na 
At. Deputada  La Ramie.  1229. Centro, CEP 65923-000 - Amarallte dO 
Maranhão1MA. atreves do seu Pregoeiro Marecipat.  'not wide  pela Portaria 
n' 2'34/2021 -  GAP  de 02 ide  mare('  66 2021, torna publicc que, ecT  Ease  
na Lei Federal is' 10.52012002, repulamentadn pulo Decreto Menicipal 018' 
7071,  art.  15 de ei n' tOrt regulterrentedo pelo Decreto Municipal 019, 
2021. Lei  Complemental re  1212006, regulamentado polo Deerato  Mond-
pal  n" (i17/202,  e  den)  eis normas atinerdes a especie, reigizara es  OW Lee,  
Move  horns)  do Cie  le  de Agosto de 2021, a licitaçâo na modalidade 
PREGÃO, na forma ELE IRÓNICA, do lipo  Mena  Preçe por Item, obretivare 
do Registro de Preços pare eventual aquisiçãe de pneus, pare veleules 
leves e pesados pare atendor as necessictades  des  Secretaries  !Amid-
trais de Anerraele do Meranhao - MA. Este Edital e  sees  anexos estão e 
disposição dos interessados no endereço supra. de 2. a 6. teiva,  Ito  
horário das 08.00hs  (oils horns)  es 13.00es (treze  hems),  onde poderão 
ser cunsultaeos gratuitamente ott oblidos por  niters  digital peia  Internet, 
weaves  dn  isogon  endereeo e)etrenico no  site  httpsd/http,. 
ainerante.me.goviir 01.1no  site  do PORTAI DE COMPRAS  PURL  ICAS  la-
ws  /heweeportalderompraspirolicas.  corner/  Esdareomentos adidonais, 
no n,esmo eirdereço. Amarante do Maranhão IMA). 29 de Irene de 2021, 
Clebio Cardoso Pinheiro Pregoeiro Municipal 

AVISO DE UCITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 1136(202,  - PORTAL DE COMPRAS PUBLI-
CAS - Prefeitura  Mon  cipal de Amarante do Maranhao/MA.  coin  sede na 
• Deputado I a  Ramie,  1229, Centro, CEP, 65923-000 - Amaraste  du  
rAaranheo.MA. através do  seer  Pregoeiro Municipalu. insttuido pela Portada 
W234)2021 -  GAP  de 02 de marr,-o de 2021, lane público que,  car  base 
na Lei Federal n" 10.520/2002 requernsentade  pets Octets  Municipal 018/ 
2021,  art.  15 da tt 8.666 regirlantentado pelo Decreto Municipal 019/ 
2021. Lei Complement/sr n° 123(2906,  raid  areentade polo  Dorset°  Munici-
pal n-017/202,  e de rr ais normeo atinentes é especie, real/cure es 09,00hs  
(no's,  (loras) do dia 20 de Agosto de 2021, a licitação na modalidade 
PREGAO, na forma ELETRONICA, do tipo Menor Preço por hem,  ablative's-
do Registro de Preços para eventual anuis/cão  de penes e acessórios 
autoreolivos aigineis gaminoa e  nevus,  pare ceneulos cor-agonizadas 
Gerir,'  loves  periarers e mantel,as  so  prestaao de sue/lees maouten- 
ielo preverdiva corretiva neacanicos. eletncos  OM good  eoeforrne  tab'-
-tonics  e me/tolos definidos nos anexos, portnecentos a frcre de vefetios 
tIo Prefrtiture no R  Earner  Eiduele - MA. Este Edital o  sees  
:311.(05 estas A disposiçeo dos intereseado3 no eodereço supra. do 2" a 
• terra 110  borer°  das 08,00hs (silo horas) es 13,00hs (treze  hares),  
onde poderao ser ronaultanns gratuitamente ou obtidos por meio digial 
pela intereet, atraves do  !loss°  endereço eletrônica no  site  letpsiehttge 
arnaranteenaguetir ou 110  site  do PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS ht-
tpeeeerwer.portaldeoempraspubleas.corn.bri Esdareeinientos adicionais, 

rnesmo eedereçe. Arnarantc do  Maranhao  rk1Ai. 29 de julho de 2021. 
Cinco Ca.dose  Peeler!,  - Pregoeiro  Mon  eipal. 

.Góral o progresso 
Utonta, 29 de julho de 2021 PM DE AMARANTE  

DO AttAP.kA  

C2-3  

Ministro diz que governo tem adotado medidas para garantir energia 
"Niio raifaltar energia". disse Beata Albuquerque 

()ministro de Minas e Ener-
gia.  Ben«,  Albuquerque, voltou 

afirmar ontem 12111 que o pais  
Olin  corre  risen dc  racionamen-
to de energia ou de uni apaeão 
elétrico der ido a grave crise 
hidrica. Scaundo o ministr o. 
desde o ano passado. quando 
se verificou tuna redução no 
volume de chuvas. o governo 
rem monnorado a situação 
adorado as medidas  necessari-
es  para garantir o suprimento 
de energia. 

"Não vai  faller  energia. Es-
tamos adotando medidas des-
de o ano passedo, quando ob-
servamos que as afluérmias nas 
principais bacias hidrográficas 
estavam muito baisas e depois 
quando terminou o período  

IMAM,  em abri I. v  err  ficamirs 
que foi a pior crise com cssas-
sez hidrica dri histeria do  mils.  
dos Ohimos 90. 100  alit),  Alas 
isso não e  mobs°  do prmion - 
paçã'n para a sociedade", disse 
hoje o minis(ro.  

Berms  Albuquerque dissc 
reata rem atuado em conium 

to  corn  outro. 1101ev.  Cool))  
governos estaduais. operadore, 
do setor de energia e lamirMn 
o parlamento para buscou sai-
das para a crise no semi. Se-
gundo o Operador Naciona I do 
Sistema Pletrico  IONS).  pais 
passa pela "pior entre  
urea  de.dc 93f1'. No final de 
turbo. ir goi orno editor, lima 
Medida Prov isoria  MP  t  
21 para criar ri  Camara  de  Re-
ams  Excepcionais pare I iengo 
Elidruenergétien. a I reg. 

Entre as  arribuições Mi ou a-
po presidido por por Alburilier-
que. esta &laminar alieramies 
na vache, reservanirios dos 
tieintiv hidrcletrice: do  tees.  
envolvendo definicões pare  

barites  de uso. armazonameirro 
C s adio.  Mom  do Ministério 
de Minas i  lie,  gilt.  partici- 
pam da cantata os ministéri-
os da Feommiia; da Infracv-
innate: da Agricultura. Peco-
ária e Abastecimento: do Meio 
.Ambiente: e do Desenvolvi-
memo  Regional. 

Albuquerque «lisos  erode  que 
entre as  agile,  que estão sendo 
adinades. está o uso de todas 
is fontes de eaergia disponi-
veis, como as IctIlICIalicas, que 
rem uni  curio  de acionamento 
mais caro. Nesta quarta-leira. 
o ministro participou da reinau-
uurac:lo de tinus  dosses  usinas. 

usina Terimiekirtea (UM 
Ariona, em t' ampo 

Grande (MS). 
"Vamos despachar todos Os 

recursos que temos dentro do 
nosso sistema instalado nu  pals.  
Arenas esperai MO o final do  arm  
quando entra o  period.,  iimido e 
vamos  utilizer  nossa matriz que 
é mono diveraficada". disse, 

Mais cedo, o tninistro foi  

cidade de (.  °mottle  (MS I, onde 
visitou ribeiiinhos do Pantanal 
beneticierios do Programa  flu-
orine Pentane!,  no embito do 
Programit I uz pare Tolos. 

Na região, esta sendo  imple-
mented.)  uni programa de ge-
ração de energia fotovoltaica, 
com annaienamento em bate-
rias, o que possibilita a dispo-
nibilizaçgo da energia elétrica de 
forma ininterrupta.  

"En  pude ver. niio Si'r a  erica-
eia desse proz%una cal  Wad  re- 
gião C o Pantanal mato- 
grossense.  rues  também a  inch'.  
são social que e programa ore-
rece para as pessoas atendidao 
pelo programa, lesando dignida-
de, cidadania, mas tamhern pois 
pediras novas  ern  suas r idas". 
afimsou o ministro. 

Serão atendidas 2.090 famíli-
as. com  eosin  total de R$ 127 

sendo RS 73 milhae.s da 
coma  dc  Desens olvimento Ener-
gético (COE) e R$ 51  matrix's  
da Energisa, eornpanhia local de 
energia. Clgintia Brasil) 
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AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N' 033 /2021 
- PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS - Prefeitura Municipal de 
Amarante do Maranhão/MÁ,  corn  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  if  10.520/2002, regulamentado pelo Decreto 
Municipal 018/2021,  art.  15 da Lei ri° 8.666 regulamentado pelo De-
creto Municipal 019/2(121. Lei Complementar n" 123/2006, regu-
lamentado pelo Decreto Municipal n" 017,2021 e demais normas 
atinentes à espécie, realizará As 09:00hs (nove horas) do dia 17 de 
Agosto de 2021, a licitação na modalidade PREGÃO, na forma 
ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço por Item, objetivando Regis-
tfo  dc  Preços para 'eventual aquisição de materiais esportivos para 
atender as necessidades das Secretarias Municipais de Amarante do 
Maranhão - MA. Este Edital e seus anexos estão à disposição dos in-
teressados no endereço supra, de 2' a 6 feira, no horário das 08:00hs 
(oito horas) ás 13:00hs (treze horas), onde poderão ser consultados 
gratuitamente OU obtidos por meio digital pela internet, através do 
nosso endereço eletrônico no  site:  htips://http://amarante.ma.gov. 
br 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. 

AVISO DE LICITAÇÂO PREGÃO ELETRÔNICO N° 034 /2021 
- PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS - Prefeitura Municipal de 
Amarante do Maranhão/MA, com sede na Av. Deputado  La Roc-
que, 1229, Centro. CEP: 65923-000 — Amarante do Maranhao/MA, 
através do seu Pregoeiro Municipal, instituido pela Portaria n" 
234/2021 -  GAP  de 02 de março de 2021, torna público que,  coin  
base na Lei Federal n° 10.520/2002. regulamentado pelo Decreto 
Municipal 018/2021, Lei Complementar n" 123/2006, regulamenta-
do pelo Decreto Municipal  if  017/2021 e demais normas atinentes 

espécie, realizará As 09:00hs (nove horas) do dia 18 de Agosto de 
2021, a licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔ-
NICA, do tipo Menor Preço, por Item. objetivando a contratação 
de empresa especializada para aquisição de equipamentos e material 
permanente para unidades básicas de saúde e O I (um) veiculo de pas-
seio, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de  Sande  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) 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:  htlys://http://amarante.ma.gov.br  
ou no  site  do PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS https://www.por-
taldecompraspublicas.com.br/ Esclarecimentos adicionais, no mesmo 
endereço. Amarante do Maranhão (MA), 29 de julho de 2021. Clebio 
Cardoso Pinheiro - Pregoeiro Municipal. 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGA0 ELETRÔNICO N° 035 /2021 
- PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS - Prefeitura Municipal de 
Amarante do Maranhão/MA, com sede na Av. Deputado  La Roe-
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  mat-go  de 2021, torna publico 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 à espécie, realizará as 09:00hs (nove horas) do dia 19 de 
Agosto de 2021, a licitação na modalidade PREGAO, na forma 
ELETRÔNICA, do tipo Menor Prego por Item, objetivando Regis-
tro de Preços para eventual aquisição de pneus, para veículos  !eves  
e pesados para atender as necessidades das Secretarias Municipais 
de Amarante do  Maranhao  - MA. Este Edital e seus anexos estão 
disposição dos interessados no endereço supra. de 2" a 6' leira, no ho-
rário das 08:00hs (oito horas) As 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://ht1p://ama-
ranie.ina.gov.kr  ou no  site  do POWIAL 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. 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRCKICO N° 036 /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 — Ainarante do Maranhão/MA, 
através do seu Pregoeiro Municipal, instituido pela Portaria n° 
234.2021 -  GAP  de 02 de marg.() 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 01 9/2021, Lei Complementar n° 123/2006, regu-
lamentado pelo Decreto Municipal n° 017/2021 e demais normas 
atinentes à espécie, realizará As 09:00hs (nove horas) do dia 20 de 
Agosto de 2021, a licitação na modalidade PREGÃO, na forma 
ELETRÔNICA, do tipo Menor Preçopor Item, objetivando Registro  
dc  Preços para eventual aquisição de peças e acessórios automotivos 
originais ou genuínos e novos, para veículos categorizados como leves, 
pesados e maquinas e prestação de serviços de manutenção preventiva 
e correin a mecânicos, elétricos em geral conforme fabricantes e mode-
los definidos nos anexos, pertencentes à frota de veículos da Prefeitura 
Municipal de Ribamar Fiquene - 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 con-
sultados gratuitamente ou obtidos por meio digital pela internet, através 
do nosso endereço eletrônico no  site:  https://http://amarante.maJzov.  
la  ou no  site  do PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS https://www,, 
portaldecomurasuublicas.com.br/  Esclarecimentos adicionais, no 
mesmo endereço. Amarante do Maranhão (MA), 29 de Julho de 2021. 
Clebio Cardoso Pinheiro Pregoeiro Municipal. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM - MA 

AVISO DE REABERTURA TOMADA DE PREÇOS N°007/2021 
AVISO DE REABERTURA DE SESSÃO DE LICITAÇÃO.A 
Prefeitura Municipal de Bom Jardim/ MA. Através da Comissão Per-
manente de Licitação toma  public()  aos interessados a REABERTU-
RA da sessão de Licitação para declaração do resultado da análise dos 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. Na modalidade TOMADA 
DE PREÇOS N° 007/2021, sob o Regime de Empreitada por preço 
Global, objetivando a Contratação de pessoa jurídica especializada 
para a realização de recuperação de estradas vicinais nos povoados 
Rosario. Santa Luz e Oscar no Município de Bom Jardim/MA, para 
a data de 05 de Agosto de 2021 as 14h00inin — horário local de Bom 
Jardim/MA. No endereço: Av. Jose Pedro Vasconcelos,  SIN,  Bom Jar-
dim -  Maranhao  - Brasil - CEP 65.380-000, Esclarecimentos adicio-
nais poderão ser obtidos através do  e-mail:  prefeiturabomjardimepl@  
gmail.com. Bom Jardim/ MA, 26 de julho de 2021.Ingrid Silva dos 
Santos - Presidente da  CPL.  

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA 

AVISO DE ANULAÇÃO. A Comissão Central de Licitação-CCL 
do município de Caxias-MA. torna público para conhecimento dos 
interessados, que por motivo de falhas no processo, está anulado o 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 013/2021, nos termos do  Art.  49 da 
Lei n" 8.666/93, tendo por objeto a Formação de Registro de Pregos 
para futura aquisição de equipamentos para implantação de Feiras 
da Agricultura Familiar no mimicipio de Caxias-MA. E ainda, com 
fulcro no  art.  49, § 3°. da Lei 8.666/93, dá-se ciência aos licitantes da 
anulação da presente licitação, para que, querendo, se possa exercer 
a ampla defesa e o contraditório, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 
Após o transito em julgado, proceda-se à abertura de novo processo 
licitatório. Informações adicionais no prédio da Comissão Central de 
Licitação, situada na Praça Gonçalves Dias, S/N, Centro, Caxias-
-Ma, no horário das 08h00min (oito horas) As 131100min (treze horas). 
Caxias - MA, 27 de julho de 2021. Othon Luiz Machado Maranhão 
Presidente da Comissão Central de Licitação. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CODO - MA 

PREGÃO ELETRÔNICO IV 30/2021 A Prefeitura Municipal de  Cod&  
MA torna público que realizará licitação na modalidade Pregão Ele-
trônico n" 30/2021, tipo menor preço por item e maior desconto. 
OBJETO: Registro de Pregos para futura e eventual contratação de 
empresa especializada na prestação de serviços de manutenção cor- 
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interessados no endereço supra, de 2" a 6" feira, no horário das 
08:00hs (oito horas) As 13:00hs (treze  hums),  onde poderão ser 
consultados gratuitamente ou olcidos por meio digital pela internei. 
através do nosso endereço eletronico no site:  
https://http://amaranteana.gov.br  ou no  site  do PORTAL DE 
COMPRAS PUBLICAS 
https: www.po rta ldecompraspub icas .com.br Esclarecimentos 
adicionais, no mesmo endereço. Amarame 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,  cons  sede na Av. 
Deputado  La  Rocque, 1229, Centro. CEP: o5923-000 — Amarante 
do Maranhao/MA, através do seu Pregoeiro Municipal, instituído 
pela Portaria c" 234/2021 -  GAP dc  02 de março de 2021. soma 
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 5 espécie. 
realizara As 09:00hs (nove horas ) do dia 16 de Agosto de 2021. a 
licitação na modalidade PREGAO, na forma ELETRÔNICA. do 
tipo Menor Prego por Item. objetivando Registro de Pregos para 
eventual prestação de serviço de lavagem de carro (lava jato)  

ID
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. N .  eiculo de grande porte, 
veículos tipo caminhão, maquinas pesadas e motocicletas do 
Município de Amarante do  Maranhao  - MA. Fite Edital e scus 
anexos estão A disposição dos interessados no endereço supra. de 2' 
a 6" feira, no horário das 08:001-is (oito horas) as 13:00hs (reze 
horas), onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos por 
meio digital pela internet, através do nosso endereço eletrônico no  
site:  littps:  llutp:-/amaranteana.gov.hr  ou no  site  do PORTAL DE 
COMPRAS PUBLICAS 
https:/. w ww.portaldecompraspublicas.eum.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° 
033/2021 - PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS - Prefeitura 
Municipal de Amarante do Maranhão MA. com sede na Av. 
Deputado I.a Rocque, 1229, Centro. CEP: 65923-000 — Amarante 
do Maranhão 'MA, através do seu Pregoeiro Municipal, instituido 
pela Portaria n" 234/2021 -  GAP dc  02 de março  dc  2021, soma 
público que,  corn  base na Lei Federal ri° 10.520 2002, 

oregulamentado 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 Agosto de 2021. a 
licitação na modalidade PREGAO, na forma ELETRONECA, do 
tipo Menor Prego por Item. objetivando Registro de Pregos pala 
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" feira, no horário das 08:00hs (oito 
horas) as 13:Mhs (treze horas), onde poderão ser consultados 
gratuitamente oti obtidos por meio digital pela internet, através do 
nosso endereço eletrônico no  site:  hitils:1  bitty/  amaiante.ma.gov.br  
ou no  site  do PORTAL. DE COMPRAS PUBLICAS  
Imps:  -- www.portaldecomoraspublicas.eom.br Esclarecimentos 
adicionais, no mesmo endereço. Amarante do  Maranhao  (MA). 29 
de Julho de 2021. Clebio Cardoso Pinheiro Pregoeiro Municipal 

AVIS() DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 
034/2021 - PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS - Prefeitura 
Municipal de Amarante do  Maranhao  MA. com sede na Av. 
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e, . 65923-000 — Amarante 
do Maranhão - MA, através do seu goeiro Municipal, instituído 
pela Portaria n" 234'2021 -  OAP  de 02 de março de 2021. torna 
público que.  corn  base na I.ei Federal n" 10.520/2002. 
regulamentado  pelt>  Decreto Municipal 018:2021. 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 18 de Agosto de 2021, a 
licitação na modalidade PREGÃO, 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 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 internei, através do nosso endereço eletrónico no  site:  
litips: - .- littp:. amarante.ma,gov.br ou no  site  do PORTAL DE 
COMPRAS PUBLICAS 
litips://w ww.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 PREGÃO ELETRÔNICO N° 
035/2021 - 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,  corn  base na Lei Federal n° 10.520/2002. 
regulamentado  pelts  Decreto Municipal 018/2021.  art.  15 da Lei ri" 
8.666 regulamentado pelo Decreto Municipal 019/2021, Lei 
Complementar  if  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 Preço por Item, objetivando Registro de Preços para 
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) ás 13:00hs (treze horas), onde poderão ser 
consultados gratuitamente ou obtidos por meio digital pela internet, 
através do DOSSO endereço eletrônico no site:  
Isttps: la  I a lite.ina.gov.br  ou no  site  do PORTAL DE 
COMPRAS PUBLICAS 
htips://www.portaldecompraspublicas.com.br/ Esclarecimentos 
adicionais, no mesmo endereço. Amarante do Maranhão (MA). 29 
de Julho de 2021. Clebio Cardoso Pinheiro Pregoeiro Municipal 

VISO DE LICITAÇÃO PREGÃO 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, instituido 
pela Portaria n' 2342021 -  GAP  de 02 de  mat-go  de 2021. torna 
público que,  corn  base na Lei Federal n° 10.520/2002. 
regulamentado pelo Decreto Municipal 018/2021,  art.  15 da Lei n° 
8.666 regulamentado pelo Decreto Municipal 019/2021, Lei 
Complementar n° 123/2006, regulamentado pelo Decreto 
Municipal n" 017 2021 e demais nonnas atinentes A espécie, 
realimrá as 09:0011s (nove horas) do dia 20 de Agosto de 2021, a 
licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔN1CA, do 
tipo Menor Preço por Item, objetivando Registro de Preços para 
eventual aquisição de  peps  e acessórios automotivos originais ou 
genuinos e novos, para veiculos categorizados como leves, pesados 
c maquinas e prestação de serviços de manutenção preventiva e 
corretiva mecânicos, elétricos em geral conforme fabricantes e 

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