
 

 

 

 

 
 

 

Referência:  
Processo Administrativo nº 02.0102.049/2021  
PREGÃO PRESENCIAL: Nº 009/2021 
 
 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para os Serviços de manutenção 
preventiva e corretiva de Poços Artesianos, para atender as demandas do 
município de Pastos Bons - MA. 
 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS/MA, através da Secretaria Municipal 
de Administração, vem através desta comunicar a ANULAÇÃO do Processo 
Administrativo nº 02.0102.049/2021 que resultou no PREGÃO PRESENCIAL: Nº 
009/2021, objetivando a contratação de empresa especializada para os Serviços 
de manutenção preventiva e corretiva de Poços Artesianos, para atender as 
demandas do município de Pastos Bons - MA, pelos motivos abaixo citados;  
 

CONSIDERANDO que a Administração pode revogar ou anular 
seus atos.  

 
CONSIDERANDO também que a anulação do processo não trará 

prejuízo a nenhuma empresa tem em vista que o processo ainda não houve 
sessão, nem homologação e também não trará prejuízos ao Município;  

 
           CONSIDERANDO a conveniência a oportunidade, a economia, a legalidade, 
a impessoalidade, eficiência.  
 
          RESOLVE, anular o procedimento licitatório acima especificado.  
 
 

PASTOS BONS(MA), em 04 de março de 2021. 
 

 
____________________________________ 

Paulo Emílio Alves Ribeiro 
Secretario Municipal De Administração de Pastos Bons-MA 

 
 

 

 

Processo Administrativo nº 02.0102.049/2021 que resultou no PREGÃO 
PRESENCIAL: Nº 009/2021 
 

 
OBJETO: contratação de empresa especializada para os Serviços de manutenção 
preventiva e corretiva de Poços Artesianos, para atender as demandas do 
município de Pastos Bons - MA. 
 

 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS/MA, 

através da Comissão Permanente de Licitação - CPL, na pessoa de seu Presidente, 
vem através desta comunicar o CANCELAMENTO da sessão pública de julgamento 
da licitação na modalidade de Tomada de Preços aberto através do Processo 
Administrativo nº 02.0102.049/2021, objetivando a contratação de empresa 
especializada para os Serviços de manutenção preventiva e corretiva de Poços 
Artesianos, para atender as demandas do município de Pastos Bons - MA, 
marcada para realizar-se-à às 08:00 horas do dia 05 de março de 2021, 
considerando a solicitação da anulação do processo pela autoridade competente 
que autorizou a instauração do mesmo. 

 
Esclarecimento adicional no mesmo endereço e 

através E-mail: cplpastosbonsma@gmail.com.  
 

 
 

Pastos Bons (MA), 04 de março de 2021. 
 
 

GEILA MELO CARVALHO 
Pregoeira Municipal de Pastos Bons-MA 
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