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SEGUNDA- FEIRA, 20 DE MARÇO / MARANHÃOZINHO/ ANO III/ EDIÇÃO Nº 15/2023 

ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANHÃOZINHO 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2023 – CPL/PMMZ/MA 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023/2023 – PMMZ/MA 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANHÃOZINHO/MA, por intermédio da Comissão Permanente de 

Licitação, nomeada através da Portaria nº 015/2022, torna pública que realizará na data do dia 04 de abril 

de 2023 às 15h00min licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, 

objetivando o Registro de preços para eventual e futura contratação de empresa especializada na 

prestação de serviço de instalação e manutenção de plataforma integrada com fornecimento de 

equipamentos e hardwares para suporte operacional de telemetria e controle externo de veículos via 

satélite por gps/gsm/gprs/edge, gerenciamento e controle informatizado da frota, com uso de 

tecnologia qrcode ou sensor de aproximação, como meio de intermediação do pagamento para 

aquisição de combustíveis (gasolina, etanol e diesel), bem como de peças e serviços de manutenção 

preventiva e corretiva, lavagem e borracharia, em rede de estabelecimentos credenciados, de acordo 

com as especificações e quantidades constantes no Termo de Referência (Anexo I) do Edital. O edital e seus 

anexos estão à disposição dos interessados na Sala da CPL, site oficial, bem como poderão ser solicitados 

através do e-mail: licitacao.maranhaozinhoma@gmail.com. 

 

Maranhãozinho/MA, 20 de Março de 2023. 

 

Isadora Pires 
Pregoeira 

Maranhãozinho/MA. 

 

AVISO DE LICITAÇÃO 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2023 – CPL/PMMZ/MA 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024/2023 – PMMZ/MA 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANHÃOZINHO/MA, por intermédio da Comissão Permanente de 

Licitação, nomeada através da Portaria nº 015/2022, torna pública que realizará na data do dia 04 de abril 
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de 2023 às 09h00min licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, 

objetivando o Registro de preços para eventual e futura contratação de empresa especializada na 

prestação de serviços de gerenciamento de benefícios concedidos através de crédito em cartão 

magnético microprocessado ou de tecnologia similar, pessoal e intransferível, em layout definido pela 

prefeitura, a ser utilizado na rede de comércio credenciada, de acordo com as diretrizes oriundas dos 

projetos sociais financiados/subsidiados pelo Município de Maranhãozinho/MA, de acordo com as 

especificações e quantidades constantes no Termo de Referência (Anexo I) do Edital. O edital e seus anexos 

estão à disposição dos interessados na Sala da CPL, site oficial, bem como poderão ser solicitados através do 

e-mail: licitacao.maranhaozinhoma@gmail.com. 

 

Maranhãozinho/MA, 20 de Março de 2023. 

Isadora Pires 
Pregoeira 

Maranhãozinho/MA. 

 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2023 – CPL/PMMZ/MA 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 025/2023 – PMMZ/MA 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANHÃOZINHO/MA, por intermédio da Comissão Permanente de 

Licitação, nomeada através da Portaria nº 015/2022, torna pública que realizará na data do dia 05 de abril 

de 2023 às 09h00min licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, 

objetivando o Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa especializada em 

prestação de serviços sob demanda para reforma de mesas e cadeiras escolares de interesse da 

Secretaria Municipal de Educação de Maranhãozinho/MA, de acordo com as especificações e quantidades 

constantes no Termo de Referência (Anexo I) do Edital. O edital e seus anexos estão à disposição dos 

interessados na Sala da CPL, site oficial, bem como poderão ser solicitados através do e-mail: 

licitacao.maranhaozinhoma@gmail.com. 

 

Maranhãozinho/MA, 20 de Março de 2023. 

 

Isadora Pires 
Pregoeira 

Maranhãozinho/MA. 
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