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- MA., 10 de setembro de 2021. Domingos Pinheiro Cirífiieira -
Prefeito Municipal.'

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS o

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÓNICO N" 018/2021

A Prefeitura Municipal de Montes Altos (MA) torna público para
conhecimento dos interessados, a realização de procedimento de
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÓNICO N° 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 ELETRÓNICO:
www.portaldecompraspublicas.com.br . O Edital e seus anexos
estão à disposição dos interessados
\vw\v.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.

TOMADA DE PREÇOS N° 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, n° 112, Centro - Montes Altos/MA, sob
égide da Lei Federal n." 8.666/1993 e suas alterações e demais
legislações pertinentes, Licitação Pú blica 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
pú blica será no dia 29 de setembro de 2021, às lOhOOmin (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 2il 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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PREGÃO ELETRÓNICO N° 019/2021
A Prefeitura Municipal de Montes Altos (MA) torna público para
conhecimento dos interessados, a realização de procedimento de
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÓNICO N” 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 ELETRÓNICO:
www.portaldecompraspublicas.com.br . O Edital e seus anexos
estão interessadosdisposição
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

dos siteà no

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

PREGÃO PRESENCIAL N“ 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, n° 112. Centro - Montes Altos/MA, sob
égide da Lei Federal n° 10.520/2002, subsidiariamente, pela Lei
Federal n.D 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
lOhOOmin (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 OShOOmin 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
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NOTA: 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 jurídica e integridade.
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iart. 62 da Lei ng 8.666, de 1993.
4. O fornecedor com preço registrado em Ata, após

convocação do órgão interessado, deverá, no
prazo de 05 (cinco) dias úteis: a ) efetuar a
retirada da Nota de Empenho ou instrumento
equivalente; ou, b) assinar o Contrato, sob pena
de decair do direito à contratação, sem prejuízo
das sanções previstas no Edital e na Ata de
Registro de Preços.

1. Esse prazo poderá ser prorrogado, por
igual período, por solicitação justificada
do fornecedor e aceita pela
Administraçã o

5. O contrato decorrente do Sistema de Registro de
Preços deverá ser assinado no prazo de validade
da ata de registro de preços.

6. A existência de preços registrados não obriga a
Administração a contratar, facultando-se a
realização de licitação específica para a
aquisição pretendida, assegurada preferência ao
fornecedor registrado em caso de igualdade de
condições das propostas.

5. CONDIÇÕES GERAIS
1. As condições gerais dos serviços, tais como os

prazos para entrega e recebimento do objeto, as
obrigações da Administração e do fornecedor
registrado, penalidades e demais condições do
ajuste, encontram-se definidos no Termo de
Referência, anexo ao edital.

2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos
fixados nesta ata de registro de preços, inclusive
o acréscimo de que trata o § Ia do art. 65 da Lei
ng 8.666/93.

3. A ata de realização da sessão pública do pregão,
contendo a relação dos licitantes que aceitarem
cotar os bens ou serviços com preços iguais ao
do licitante vencedor do certame, compõe anexo
a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do
art. 11 do Decreto ne 09/2021

4. Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições
constantes do Decreto n2 09/2021, Decreto n2

08/202 e da Lei n® 8.666/93
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Publicado por: PAULO DE OLIVEIRA ARAÚJO

Código identificador: 5aa4dlf366258d0ê'èa3_505e90030.465c
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PREGÃO ELETRÓNICO Nfi 019/2021

A Prefeitura Municipal de Montes Altos (MA) toma público para
conhecimento dos interessados, a realização de procedimento
de licitação na modalidade PREGÃO ELETRÓNICO N°
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
2 02 1 .
www.portaldecompraspublicas.com.br . O Edital e seus anexos
est ã o à disposiçã o 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.
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Publicado por: PAULO DE OLIVEIRA ARAÚJO
Código identificador: 0 f3398blb659aal70bafe225cb730 f9c

PREGÃO ELETRÓNICO Ng 018/2021

A Prefeitura Municipal de Montes Altos (MA) toma público para
conhecimento dos interessados, a realização de procedimento
de licita ção na modalidade PREG ÃO ELETRÓNICO NQ
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.

E L E T R Ó N I C O :
www.portaldecompraspublicas.com.br . O Edital e seus anexos
e s t ã o à d i s p o s i ç ã o d o s i n t e r e s s a d o s n o s i t e
www.montesaltos.ma.gov.br ou sede da Prefeitura Municipal de
Montes Altos ( MA), o n d e 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.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada-
em 2 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em
kjrdem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos
"demais órgãos participantes.

E N D E R E Ç O

Montes Altos (MA), 06 de setembro de 2021.

t, Pelo ÓRGÃO GERENCIADOR

té Raimunda Marilene Cruz da Silva
Secretária Municipal de Educação e Desenvolvimento Humano
Órgão GerenciadorF Publicado por: PAULO DE OLIVEIRA ARAÚJO

Código identificador: 32482ab05b9993df8e0b3193c9793a2b
Pelo FORNECEDOR

PREGÃO PRESENCIAL NB 001/2021Micheline Rodrigues Carreiro
CPF N« 343.540.183-49
IMPERAVEL IMPERATRIZ VEÍCULOS E LOCADORA LTDA
CNPJ NB 03.598.276/0001-01

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, ns 112, Centro - Montes Altos/MA,
sob égide da Lei Federal n2 10.520/2002, subsidiariamente,
pela Lei Federal n.® 8.666/1993, e suas alterações e demais
legislações pertinentes. Licitação Pública na modalidade
PREGÃO, na forma PRESENCIAL, do tipo MAIOR LANCE OU

TESTEMUNHAS:
l9)
CPF
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de oficina mecânica, funilaria e pintura para automóyeiáJe máquinas
pesadas, de interesse da Administração Municipal. XBÊRTURA DA
SESSÃO: 08h20min (oito horas e vinte minutos) jio?dia 28 de
tembro de 2021. ENDEREÇO ELETRÓNICO: ww^.portaIdec
praspublicas.com.br . O Edital e seus anexos estão ngjsposição _
interessados no site vvvvw.montesallos.ma.gov.br ou\ede aá"PfêE

Municipal de Montes Altos (MA), onde poderãoM .

dos gratuitamente ou obtidos mediante o pagamento no^àlorde RS
20,00 (vinte reais) através de Documento de Arrecadação MuiucípãT
- DAM, em dias úteis, no horário das 08h às 12h. MONTES ALTOS -
Maranhão 09/09/2021. Domingos Pinheiro Cirqueira - Prefeito.

inscrita no CNPJ/MF n" 35.947.024/0001-37, vencedora do item 02
(Lotes Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento, Secretaria
Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Saúde c Secretaria
Municipal de Assistência Social ), perfazendo no valor global de R$
52.800,00 (cinquenta e dois mil e oitocentos reais), e a firma GIL-
VANLA NUNES ALVES 00759071357, inscrita no CNPJ/MF n°
29.936.237/0001-60, vencedora do item 03 (Lotes Secretaria Muni-
cipal de Finanças e Planejamento, Secretaria Municipal de Educação,
Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Assistência
Social), perfazendo no valor global de R$ 93.800,00 (noventa e três
mil e oitocentos reais). Tudo foi realizado de acordo com as disposi-
ções da Lei Federal n° 10.520/02, aplicando-se, subsidiariamente, no
que couberem, a Lei Federal n" 8.666/1993, a Lei Complementar n°
123/2006 e demais normas pertinentes à espécie, bem como demais
legislações pertinentes ao assunto e em estrita observância com as
normas definidas no edital e seus anexos da presente licitação. Mon-
ção-MA, 12 de agosto de 2021.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PENALVA - MA

AVISO DE LICITAÇÃO (REPETIÇÃO). PREGÃO PRESEN-
CIAL N° 09/2021. A Prefeitura Municipal de Penalva/MA toma pú-
blico que no dia 24/09/2021, às 09:00h, realizará o Pregão Presencial
ii° 09/2021, cujo objeto é a contratação de pessoa jurídica para pres-
tação de serviços de saúde em exames de radiologia. O Edital poderá
ser consultado ou obtido no site www.penalva.ma.gov.br/transparen-
cia ou no mural de licitações do SACOP/TCE/MA. Informações pelo
e-mail licitacao.penalva@gmail.com. Penalva/MA, 09 de setembro
de 2021. Freud Norton Moreira dos Santos/Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS - MA

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS N° 001/2021.
A Prefeitura Municipal de Montes Altos (MA) através da Comissão
Permanente de Licitação, toma público aos interessados que realiza-
rá na Sala da Comissão Permanente de Licitação, situado a Avenida
Fabrício Ferraz, n° 112, Centro - Montes Altos/MA, sob égide da Lei
Federal n.° 8.666/1993 e suas alterações e deinais legislações perti-
nentes, Licitação Pública na modalidade TOMADA DE PREÇOS,
do tipo MENOR PREÇO, objetivando Contratação de empresa espe-
cializada na prestação de serviços de engenharia para perfuração de
poço tubular - 290mx8” - incluindo cerca de inourões-localizado no
assentamento Canaveral. A abertura da sessão pública será no dia 29
de setembro de 2021, às lOhOOmin (dez horas). O edital encontra-se
disponível no site https:// www.moutesaltos.ma.gov.br, podendo ser
solicitadoipelo e-mail editais.montesaltos2021@gmail.com e pode-
rá' ser consultado, gratuitamente de 2a a 6a no horário de OShOOmin
ás 12h00min, ou adquirido impresso a partir da data de sua publicação
mediante o recolhimento da taxa de RS 25,00 (vinte cinco reais) na rede
bancária credenciada, através do DAM e posterioimente obtido na Pre-
feitura Municipal de Montes Altos, Sala da Comissão de Licitação, no
endereço supracitado. Informações adicionais podem ser obtidas jun-
to a Comissão Permanente de Licitação. Montes Altos - Maranhão 09
de setembro de 2021. Domingos Pinheiro Cirqueira - Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIO XII - MA

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÓNICO SRP N° 033/2021.
A Prefeitura Municipal de Pio XII, Estado do Maranhão, Através do
Senhor Telson da Cruz Oliveira, Secretário Municipal de Administra-
ção, instituído pela portaria 004/2021 de 01 de janeiro de 2021, toma
público que realizará às 09h00min (nove horas) horário local do dia
29 de setembro de 2021, no portal www.licitapioxii.com.br. Licita-
ção na modalidade Pregão Eletrónico, do tipo menor preço por item,
que será julgada pelo seu Pregoeiro e respectiva equipe de apoio, ins-
tituída pela Portaria n° 111/2021 de 25 de fevereiro de 2021, tendo por
objeto o Registro de Preços para contratação de empresa visando
a eventual, futura e parcelada aquisição dc material permanente,
para atender as necessidades das diversas Secretarias do Muni-
cípio de Pio XII - MA, confonne Edital e Anexos, na forma da Lei
Federal n° 10.520/2002, regulamentada pelos Decretos Municipais n°
008/2021 e n° 010/2021, Decreto Federal n° 7.892/2013 e suas alte-
rações, Lei Complementar n° 123/2006 alterada pela Lei Comple-
mentar n° 147/2014, Lei Complementar n° 155/2016 e aplicando-se
subsidiariamente no que couberem a Lei Federal n" 8.666/1993 e de-
mais normas pertinentes à espécie. O download deste Edital, assim
como o Termo de Referência e todos os anexos estarão disponíveis
gratuitamente nas seguintes páginas da Internet: www.pioxii.ma.gov.
br e www.licitapioxii.com.br. ou poderão ser solicitados através do
e-tnail pioxiicpl@gtnail.com ou ainda, na sede da Prefeitura Muni-
cipal de Pio XII/MA, Setor de Licitações situado à Rua Senador Vi-
torino Freire, SN, Centro, Pio Xll/MA. de 2a a 6a feira, no horário
das OShOOmin às 12h00min. Esclarecimentos adicionais no mesmo
endereço ou pelo e-mail pioxiicpl@email.com. Pio Xll - MA, 14 de
setembro de 2021. Telson da Cruz Oliveira-Secretário Municipal de
Administração-Portaria na 004/2021.
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* AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÓNICO Nu 018/2021.
A Prefeitura Municipal de Montes Altos (MA) torna público para
conhecimento dos interessados, a realização de procednnento de li-
citação na modalidade PREGÃO ELETRÓNICO N" 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 ELETRÓNICO: 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.

AVISODELICITAÇÃO.PREGÃOELETRÓNICO SRPNU034/2021.
A Prefeitura Municipal de Pio XII, Estado do Maranhão, Através da
Senhora Mareia de Moura Costa Martins, Secretaria Municipal de
Educação, instituído pela portaria 010/2021 deOl de janeiro de 2021,
toma público que realizará às 091i00min (nove horas) horário lo-
cal do dia 30 de setembro de 2021, no portal www.licitapioxii.coni.
br, licitação na modalidade Pregão Eletrónico, do tipo menor preço
por item. que será julgada pelo seu Pregoeiro e respectiva equipe de
apoio, instituída pela Portaria n° 111/2021 de 25 de fevereiro de 2021,
tendo por objeto Registro de Preços para eventual, parcelada e

AVISO DELICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÓNICO N° 019/2021.
A Prefeitura Municipal de Montes Altos (MA) toma público para co-
nhecimento dos interessados, a realização de procedimento de licita-
ção na modalidade PREGÃO ELETRÓNICO N° 019/2021, do tipo
MENOR PREÇO POR ITEM, que tem como objeto: Registro de Pre-
ço para eventual Contratação de empresa para prestação de serviços


