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PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS 

 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2021 

A Prefeitura Municipal de Montes Altos (MA) torna público para 

conhecimento dos interessados, a realização de procedimento de 

licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2021, do 
tipo MENOR PREÇO POR ITEM, que tem como objeto: Registro 

de Preço para eventual Contratação de empresa para aquisição de 

peças destinadas a frota de veículos, máquinas pesadas e 

equipamentos de interesse da Administração Municipal. 
ABERTURA DA SESSÃO: 08h20min (oito horas e vinte minutos) 

do dia 24 de setembro de 2021. ENDEREÇO ELETRÔNICO: 

www.portaldecompraspublicas.com.br . O Edital e seus anexos 

estão à disposição dos interessados no site 
www.montesaltos.ma.gov.br ou sede da Prefeitura Municipal de 

Montes Altos (MA), onde poderão ser consultados gratuitamente ou 

obtidos mediante o pagamento no valor de R$ 20,00 (vinte reais) 

através de Documento de Arrecadação Municipal - DAM, em dias 

úteis, no horário das 08h às 12h. MONTES ALTOS - Maranhão 

09/09/2021. Domingos Pinheiro Cirqueira - Prefeito. 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2021 
A Prefeitura Municipal de Montes Altos (MA) torna público para 

conhecimento dos interessados, a realização de procedimento de 

licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2021, do 

tipo MENOR PREÇO POR ITEM, que tem como objeto: Registro 
de Preço para eventual Contratação de empresa para prestação de 

serviços de oficina mecânica, funilaria e pintura para automóveis e 

máquinas pesadas, de interesse da Administração Municipal. 

ABERTURA DA SESSÃO: 08h20min (oito horas e vinte minutos) 
do dia 28 de setembro de 2021. ENDEREÇO ELETRÔNICO: 

www.portaldecompraspublicas.com.br . O Edital e seus anexos 

estão à disposição dos interessados no site 

www.montesaltos.ma.gov.br ou sede da Prefeitura Municipal de 
Montes Altos (MA), onde poderão ser consultados gratuitamente ou 

obtidos mediante o pagamento no valor de R$ 20,00 (vinte reais) 

através de Documento de Arrecadação Municipal - DAM, em dias 

úteis, no horário das 08h às 12h. MONTES ALTOS - Maranhão 
09/09/2021. Domingos Pinheiro Cirqueira - Prefeito. 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021 

A Prefeitura Municipal de Montes Altos através da Comissão 
Permanente de Licitação, torna público aos interessados que 

realizará na Sala da Comissão Permanente de Licitação, situado a 

Avenida Fabrício Ferraz, nº 112, Centro - Montes Altos/MA, sob 

égide da Lei Federal nº 10.520/2002, subsidiariamente, pela Lei 
Federal n.º 8.666/1993, e suas alterações e demais legislações 

pertinentes, Licitação Pública na modalidade PREGÃO, na forma 

PRESENCIAL, do tipo MAIOR LANCE OU OFERTA, 

objetivando Contratação de instituição financeira pública ou 
privada, para prestação de serviços de gerenciamento de créditos 

provenientes da folha de pagamento dos servidores públicos 

municipais da Prefeitura Municipal de Montes Altos/MA. A 
abertura da sessão pública será no dia 30 de setembro de 2021, às 

10h00min (dez horas). O edital encontra-se disponível no site 

https:// www.montesaltos.ma.gov.br, podendo ser solicitado pelo e-

mail editais.montesaltos2021@gmail.com e poderá ser consultado 
gratuitamente de 2ª a 6ª no horário de 08h00min ás 12h00min, ou 

adquirido impresso a partir da data de sua publicação mediante o 

recolhimento da taxa de R$ 25,00 (vinte cinco reais) na rede 

bancária credenciada, através do DAM e posteriormente obtido na 

Prefeitura Municipal de Montes Altos, Sala da Comissão de 

Licitação, no endereço supracitado. Informações adicionais podem 

ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação. Montes Altos 

- MA., 10 de setembro de 2021. Domingos Pinheiro Cirqueira - 

Prefeito Municipal. 

 

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021 
A Prefeitura Municipal de Montes Altos (MA) através da Comissão 

Permanente de Licitação, torna público aos interessados que 

realizará na Sala da Comissão Permanente de Licitação, situado a 

Avenida Fabrício Ferraz, nº 112, Centro - Montes Altos/MA, sob 
égide da Lei Federal n.º 8.666/1993 e suas alterações e demais 

legislações pertinentes, Licitação Pública na modalidade TOMADA 

DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO, objetivando Contratação de 

empresa especializada na prestação de serviços de engenharia para 
perfuração de poço tubular - 290mx8" - incluindo cerca de mourões 

– localizado no assentamento Canaveral. A abertura da sessão 

pública será no dia 29 de setembro de 2021, às 10h00min (dez 

horas). O edital encontra-se disponível no site https:// 
www.montesaltos.ma.gov.br, podendo ser solicitado pelo e-mail 

editais.montesaltos2021@gmail.com e poderá ser consultado 

gratuitamente de 2ª a 6ª no horário de 08h00min ás 12h00min, ou 

adquirido impresso a partir da data de sua publicação mediante o 
recolhimento da taxa de R$ 25,00 (vinte cinco reais) na rede 

bancária credenciada, através do DAM e posteriormente obtido na 

Prefeitura Municipal de Montes Altos, Sala da Comissão de 

Licitação, no endereço supracitado. Informações adicionais podem 
ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação. Montes Altos 

- Maranhão 09 de setembro de 2021. Domingos Pinheiro Cirqueira - 

Prefeito. 
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Ao elaborar o seu texto para publicação no Diário Oficial Eletrônico, observe atentamente as instruções 

abaixo: 

 
a) Edição dos textos enviados a Diário por e-mail; 

b) Medida da página – 17 cm de largura e 25 cm de altura;  

c) Editor de texto padrão: Word for Windows – Versão 6 ou Superior;  

d) Tipo de fonte: Times New Roman;  
e) Tamanho da letra: 9;  

f) Entrelinhas simples;  

g) Excluir linhas em branco;  

h) Tabelas/quadrados sem linhas de grade ou molduras;  
i) Havendo erro na publicação, o usuário poderá manifestar reclamação por escrito até 30 dias após a circulação do 

Diário Oficial Eletrônico;  

j) Se o erro for proveniente de falha do setor de publicação, a matéria será republicada sem ônus para o cliente, em 

caso de erro proveniente do e-mail enviado, o ônus da retificação ficará a cargo do cliente;  
k) As matérias que não atenderem as exigências acima serão devolvidas 
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