
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: col amarante(@,outlook.com  / httos://http://amarante.ma.dov.br  

RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRONICO SRP - N°011/2022 

A Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão - MA, por intermédio do Pregoeiro, torna 
público o resultado do Pregão Eletrônico n°011/2022, tendo como objeto Registro de Pregos 
para eventual aquisição de livros para Educação Infantil e Educação de Jovens e Adultos - EJA da 
rede Municipal Ce ensino de Amarante do Maranhão/MA, saiu como vencedora da licitação 
supracitada, a empresa: EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA, inscrita no CNPJ: 
35.641.413/0001-30, vencedora, com proposta apresentada no valor total de R$ 79.758,00 
(setenta e nove mil setecentos e cinquenta e oito reais) e L PIRES DE SOUSA 
COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ n° 14.793.347/0001-43, 
vencedora, com proposta apresentada no valor total de R$ 64.240,00 (sessenta e quatro 
mil duzentos e quarenta reais). Considerando que o critério de julgamento foi por Menor 
Preço por item. 0 Pregoeiro informa ainda, que os autos do Processo encontram-se, com 
vistas franqueadas aos interessados a partir da data desta publicação, nos dias úteis no 
horário de expediente da Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão - MA, ou poderão 
ser consultados 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/.  

Amarante do Maranhão -,M1, em 25 de Abril de 2022. 

eb Cardoso Pinheiro 
Pregoeiro Municipal 

PREFEITURA DE 

ANIARANTE 
UM NOVO TEMPO 

Página 1 de 1 



  

 

AMARANTE - MA Segunda, 25 de Abril de 2022 ANO: 3 I N2  258 
DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO 

  

  

COMISSÃO PERMANENTE DE 
LICITAÇÃO -  CPL  

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO 

RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP - N° 010/2022 

RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRONICO SRP - N° 010/2022 A 

Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão - MA, por 

Intermédio do Pregoeiro, toma público o resultado do 

Pregão Eletrônico n°010/2022, tendo como objeto Registro 

de Pregos para eventual aquisição de material de 

expediente, para atender as necessidades das Secretarias do 

Município de Amarante do Maranhão - MA, saiu como 

vencedora da licitação supracitada, as empresas: 

CARREIRO DISTRIBUIDORA EIRELI, inscrita no CNPJ: 

40.015.814/0001-14, vencedora, com proposta apresentada 

no valor total de R$ 1.232.724,25 (um milhões duzentos e 

trinta e dois mil setecentos e vinte e quatro reais e vinte e 

cinco centavos),  IMPEL  — IMPERATRIZ PAPEIS E 

COMÉRCIO EIRELI, inscrita no CNPJ n° 

05.574.795/0001-65, vencedora, com proposta apresentada 

valor total de R$ 174.568,00 (cento e setenta e quatro 

quinhentos e sessenta e oito reais) e L PIRES DE 

USA COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI, 

inscrita no CNPJ n° 14.793.347/0001-43, vencedora, com 

proposta apresentada no valor total de R$ 35.951,50 (trinta 

'cinco mil novecentos e cinquenta e um reais e cinquenta 

Céntavos). Considerando que o critério de julgamento foi 

por Menor  Prep  por item. 0 Pregoeiro informa ainda, que 

os autos do Processo encontram-se, com vistas franqueadas 

aos interessados a partir da data desta publicação, nos dias 

úteis no horário de expediente da Prefeitura Municipal de 

Amarante do  Maranhao  - MA, ou poderão ser consultados 

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/. Amarante 

do Maranhão - MA, em 25 de Abril de 2022. Clébio 

p.rdoso Pinheiro — Pregoeiro Municipal. 
Publicado por: Clebio Cardoso Pinheiro 

Código identificador: fuk3rp9skc520220425150427 

SULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO  

PREGÃO ELETRONICO SRP - N° 011/2022 
RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRONICO SRP - N° 011/2022 A 

Prefeitura Municipal de Amarante do  Maranhao  - MA, por 

intermédio do Pregoeiro, torna público o resultado do 

Pregão Eletrônico n°011/2022, tendo como objeto Registro 

de Preços para eventual aquisição de livros para Educação 

Infantil e Educação de Jovens e Adultos - EJA da rede 

Municipal de ensino de Amarante do Maranhão/MA, saiu 

como vencedora da licitação supracitada, a empresa: 

EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA, inscrita no CNPJ: 

35.641.413/0001-30, vencedora, com proposta apresentada 

no valor total de R$ 79.758,00 (setenta e nove mil 

setecentos e cinquenta e oito reais) e L PIRES DE SOUSA 

COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no 

CNPJ n° 14.793.347/0001-43, vencedora, com proposta 

apresentada no valor total de R$ 64.240,00 (sessenta e 

quatro mil duzentos e quarenta reais). Considerando que o 

critério de julgamento foi por Menor Prego por item. 0 

Pregoeiro informa ainda, que os autos do Processo 

encontram-se, com vistas franqueadas aos interessados a 

partir da data desta publicação, nos dias úteis no horário de 

expediente da Prefeitura Municipal de Amarante do 

Maranhão - MA, ou poderão ser consultados por meio 

digital pela interne, 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.be.Amarantedo  

Maranhao  - MA, em 25 de Abril de 2022. Clébio Cardoso 

Pinheiro —Pregoeiro Municipal. 

Publicado por: Clebio Cardoso Pinheiro 

Código identificador: idlik3xzzgrs20220425170447 

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO 
ELETRÔNICO N° 007/2022 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO 

ELETRÔNICO N° 007/2022 0 Secretário Municipal de 

Fazenda e Gestão Orçamentária de Amarante do Maranhão, 

estado do  Maranhao,  no uso de suas atribuições legais, com 

base nas informações constantes no termo de adjudicação 

da licitação na modalidade Pregão Eletrônico n° 007/2022 e 

de acordo com o que dispõe o artigo 43, inciso VI da Lei 

Federal n° 8.666/93 e suas alterações, resolve homologar o 

objeto do presente processo licitatório As empresas: BR 

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 2/4 
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