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PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS – MA 
. 
AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS: Nº 010/2021.Processo Administrativo 
nº 3010.0406.116/2021. A Prefeitura Municipal de Pastos Bons – MA, através da 
Presidente da CPL, torna público para conhecimento dos interessados que está 
realizando licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, do tipo Menor Preço 
POR ITEM,  objetivando a Seleção e contratação de pessoa jurídica de direito 
privado para a realização dos Serviços de Assessoria, Consultoria e Treinamentos 
na Área da Saúde, especializada no Sistema Único de Saúde – SUS, para 
assessoramento da Secretaria Municipal de Saúde de Pastos Bons – MA, de 
conformidade com as quantidades e espécies contidas no Anexo I – PROJETO 
BÁSICO, parte integrante deste Edital; o qual será processado e julgado em 
conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, Leis 
Complementares nº 123/2006 e nº 147/2014, e as condições do Edital à realizar-
se às 08:00 horas do dia 13 de julho de 2021 A sessão pública de julgamento será 
realizada nas dependências da Secretaria Municipal de Administração, na sala da 
Comissão Permanente de Licitação – CPL,  situada a Av. Domingos Sertão, Nº 
1.000, Bairro São José, CEP 65.870-000, Pastos Bons – MA, no dia, hora e local 
citados, em que serão recebidos os envelopes de proposta de preços e 
habilitação. Em atendimento as recomendações do Município e da OMS 
informamos que a sessão ocorrerá em local aberto e arejado, que será 
estabelecido distanciamento mínimo de 02 metros de cada participante durante 
a sessão e que será obrigatória a utilização de mascaras, luvas e que cada 
participante porte seu frasco de álcool e itens de proteção necessário. O Edital e 
seus anexos estão à disposição de interessados no mesmo endereço para 
consulta gratuita ou aquisição impressa mediante pagamento de DAM, de 2ª a 
6ª, das 08:00 ás 12:00 horas. Esclarecimento adicional no mesmo endereço e 
através E-mail: cplpastosbonsma@gmail.com. Pastos Bons (MA), 24 de junho de 
2021. Geila Melo Carvalho –Presidente de CPL. 
 
 

 

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - 
SRP: Nº 018/2021. Processo Administrativo nº 3010.0406.112/2021. A Prefeitura 
Municipal de Pastos Bons – MA, através de sua Pregoeira, torna público para 

conhecimento dos interessados que está realizando licitação na modalidade 
Pregão, na forma Presencial,  do TIPO: Menor Preço por Item, para REGISTRO DE 
PREÇOS,  objetivando a contratação de empresa para a Prestação de serviços na 
área de informática educacional de desenvolvimento, instalação, viabilização de 
funcionamento e assistência técnica de software de educação(escola virtual), 
afim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Pastos 
Bons-MA, em conformidade com o Termo de Referência disposto no Anexo I do 
edital, o qual será processado e julgado em conformidade com a Lei Federal nº 
10.520/02, Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 
147/2014, Decreto Municipal nº 005 e 006/2021 e subsidiariamente as 
disposições da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores e as condições 
do Edital à realizar-se às 08:00 horas do dia 08 de julho de 2021. A sessão pública 
de julgamento será realizada nas dependências da Secretaria Municipal de 
Administração, na sala da Comissão Permanente de Licitação – CPL,  situada a Av. 
Domingos Sertão, Nº 1.000, Bairro São José, CEP 65.870-000, Pastos Bons – MA, 
no dia, hora e local citados, em que serão recebidos os envelopes de proposta de 
preços e habilitação. Em atendimento as recomendações do Município e da OMS 
informamos que a sessão ocorrerá em local aberto e arejado, que será 
estabelecido distanciamento mínimo de 02 metros de cada participante durante 
a sessão e que será obrigatória a utilização de mascaras, luvas e que cada 
participante porte seu frasco de álcool e itens de proteção necessário. O Edital e 
seus anexos estão à disposição de interessados no mesmo endereço para 
consulta gratuita ou aquisição impressa mediante pagamento de DAM, de 2ª a 
6ª, das 08:00 ás 12:00 horas. Esclarecimento adicional no mesmo endereço pelo 
fone: (99) 3555-1017, e através portal de transparência do município no endereço 
http://pastosbons.ma.gov.br/. bem como no sistema virtual do Tribunal de 
Contas do Estado do Maranhão no endereço 
https://www6.tce.ma.gov.br/sacop/muralsite/mural.zul. Esclarecimentos 
adicionais no mesmo endereço e através E-mail: cplpastosbonsma@gmail.com. 
Pastos Bons (MA), 24 de junho de 2021. Geila Melo Carvalho –Pregoeira. 
 
 

 
 
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - 
SRP: Nº 019/2021. Processo Administrativo nº 3010.0406.113/2021. A Prefeitura 
Municipal de Pastos Bons – MA, através de sua Pregoeira, torna público para 
conhecimento dos interessados que está realizando licitação na modalidade 
Pregão, na forma Presencial,  do TIPO: Menor Preço por Item, para REGISTRO DE 
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PREÇOS,  objetivando a contratação de empresa para a aquisição de bombas de 
poços artesianos e peças de bombas, afim de atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Saúde de Pastos Bons-MA, em conformidade com o 
Termo de Referência disposto no Anexo I do edital, o qual será processado e 
julgado em conformidade com a Lei Federal nº 10.520/02, Lei Complementar nº 
123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, Decreto Municipal nº 
005 e 006/2021 e subsidiariamente as disposições da Lei Federal n.º 8.666/93 e 
alterações posteriores e as condições do Edital à realizar-se às 10:00 horas do dia 
08 de julho de 2021. A sessão pública de julgamento será realizada nas 
dependências da Secretaria Municipal de Administração, na sala da Comissão 
Permanente de Licitação – CPL,  situada a Av. Domingos Sertão, Nº 1.000, Bairro 
São José, CEP 65.870-000, Pastos Bons – MA, no dia, hora e local citados, em que 
serão recebidos os envelopes de proposta de preços e habilitação. Em 
atendimento as recomendações do Município e da OMS informamos que a sessão 
ocorrerá em local aberto e arejado, que será estabelecido distanciamento mínimo 
de 02 metros de cada participante durante a sessão e que será obrigatória a 
utilização de mascaras, luvas e que cada participante porte seu frasco de álcool e 
itens de proteção necessário. O Edital e seus anexos estão à disposição de 
interessados no mesmo endereço para consulta gratuita ou aquisição impressa 
mediante pagamento de DAM, de 2ª a 6ª, das 08:00 ás 12:00 horas. 
Esclarecimento adicional no mesmo endereço pelo fone: (99) 3555-1017, e 
através portal de transparência do município no endereço 
http://pastosbons.ma.gov.br/. bem como no sistema virtual do Tribunal de 
Contas do Estado do Maranhão no endereço 
https://www6.tce.ma.gov.br/sacop/muralsite/mural.zul. Esclarecimentos 
adicionais no mesmo endereço e através E-mail: cplpastosbonsma@gmail.com. 
Pastos Bons (MA), 24 de junho de 2021. Geila Melo Carvalho –Pregoeira. 
 

 

 
 
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - 
SRP: Nº 020/2021. Processo Administrativo nº 3010.0406.114/2021. A Prefeitura 
Municipal de Pastos Bons – MA, através de sua Pregoeira, torna público para 
conhecimento dos interessados que está realizando licitação na modalidade 
Pregão, na forma Presencial,  do TIPO: Menor Preço por Item, para REGISTRO DE 
PREÇOS,  objetivando a contratação de empresa especializada para 
gerenciamento de exames de imagens de radiografia em geral, afim de atender 
as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Pastos Bons-MA, em 
conformidade com o Termo de Referência disposto no Anexo I do edital, o qual 
será processado e julgado em conformidade com a Lei Federal nº 10.520/02, Lei 
Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, 
Decreto Municipal nº 005 e 006/2021 e subsidiariamente as disposições da Lei 
Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores e as condições do Edital à realizar-
se às 14:00 horas do dia 08 de julho de 2021. A sessão pública de julgamento será 
realizada nas dependências da Secretaria Municipal de Administração, na sala da 
Comissão Permanente de Licitação – CPL,  situada a Av. Domingos Sertão, Nº 
1.000, Bairro São José, CEP 65.870-000, Pastos Bons – MA, no dia, hora e local 
citados, em que serão recebidos os envelopes de proposta de preços e 

habilitação. Em atendimento as recomendações do Município e da OMS 
informamos que a sessão ocorrerá em local aberto e arejado, que será 
estabelecido distanciamento mínimo de 02 metros de cada participante durante 
a sessão e que será obrigatória a utilização de mascaras, luvas e que cada 
participante porte seu frasco de álcool e itens de proteção necessário. O Edital e 
seus anexos estão à disposição de interessados no mesmo endereço para 
consulta gratuita ou aquisição impressa mediante pagamento de DAM, de 2ª a 
6ª, das 08:00 ás 12:00 horas. Esclarecimento adicional no mesmo endereço pelo 
fone: (99) 3555-1017, e através portal de transparência do município no endereço 
http://pastosbons.ma.gov.br/. bem como no sistema virtual do Tribunal de 
Contas do Estado do Maranhão no endereço 
https://www6.tce.ma.gov.br/sacop/muralsite/mural.zul. Esclarecimentos 
adicionais no mesmo endereço e através E-mail: cplpastosbonsma@gmail.com. 
Pastos Bons (MA), 24 de junho de 2021. Geila Melo Carvalho –Pregoeira. 
 
 

 
 
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - 
SRP: Nº 021/2021. Processo Administrativo nº 3010.0406.115/2021. A Prefeitura 
Municipal de Pastos Bons – MA, através de sua Pregoeira, torna público para 
conhecimento dos interessados que está realizando licitação na modalidade 
Pregão, na forma Presencial,  do TIPO: Menor Preço por Item, para REGISTRO DE 
PREÇOS,  objetivando a contratação de empresa especializada para o 
recolhimento de Lixo Hospitalar, afim de atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de Saúde de Pastos Bons-MA, em conformidade com o Termo de 
Referência disposto no Anexo I do edital, o qual será processado e julgado em 
conformidade com a Lei Federal nº 10.520/02, Lei Complementar nº 123/2006, 
alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, Decreto Municipal nº 005 e 
006/2021 e subsidiariamente as disposições da Lei Federal n.º 8.666/93 e 
alterações posteriores e as condições do Edital à realizar-se às 16:00 horas do dia 
08 de julho de 2021. A sessão pública de julgamento será realizada nas 
dependências da Secretaria Municipal de Administração, na sala da Comissão 
Permanente de Licitação – CPL,  situada a Av. Domingos Sertão, Nº 1.000, Bairro 
São José, CEP 65.870-000, Pastos Bons – MA, no dia, hora e local citados, em que 
serão recebidos os envelopes de proposta de preços e habilitação. Em 
atendimento as recomendações do Município e da OMS informamos que a sessão 
ocorrerá em local aberto e arejado, que será estabelecido distanciamento mínimo 
de 02 metros de cada participante durante a sessão e que será obrigatória a 
utilização de mascaras, luvas e que cada participante porte seu frasco de álcool e 
itens de proteção necessário. O Edital e seus anexos estão à disposição de 
interessados no mesmo endereço para consulta gratuita ou aquisição impressa 
mediante pagamento de DAM, de 2ª a 6ª, das 08:00 ás 12:00 horas. 
Esclarecimento adicional no mesmo endereço pelo fone: (99) 3555-1017, e 
através portal de transparência do município no endereço 
http://pastosbons.ma.gov.br/. bem como no sistema virtual do Tribunal de 
Contas do Estado do Maranhão no endereço 
https://www6.tce.ma.gov.br/sacop/muralsite/mural.zul. Esclarecimentos 
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adicionais no mesmo endereço e através E-mail: cplpastosbonsma@gmail.com. 
Pastos Bons (MA), 24 de junho de 2021. Geila Melo Carvalho –Pregoeira. 

 

 

ESTADO DO MARANHÃO. PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS (MA). 
EXTRATO DO CONTRATO N.º 1572021; CONTRATANTE: Prefeitura de Pastos Bons-
MA, CNPJ:11.885.239/0001-02, através da Secretaria Municipal de educação. 
CONTRATADO: RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA, CNPJ sob o nº 
17.134.601/0001-90. Base Legal: Leis nº 10.520/2002 e nº 8.666/93. Adesão 
007/2021. OBJETO: contratação de empresa especializada PARA AQUISIÇÕES 
FRUTAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM GERAL, PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. VALIDADE: 31 de Dezembro de 
2021. VALOR: R$753.625,00 (setecentos e cinquenta e três mil, seiscentos e vinte 
e cinco reais); Dotação: 12.306.0037.2017.0000 – MANUTENÇÃO DO PRGRAMA 
DE MERENDA ESCOLAR – 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES – 3.3.00.00 OUTRAS 
DESPESAS CORRENTES – 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO. 
REPRESENTANTE: NATANAEL RODRIGUES DE ARAÚJO, portador do RG Nº 113095 
SSP/PI e CPF n.º 002.366.223-90, pela Contratada. Pastos Bons (MA), 26 de maio 
de 2021. CLAUDIANA CÂMARA GUIMARÃES COSTA – Secretária Municipal de 
Educação, pela Contratante. 
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