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EXTRATO DE CONTRATO. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS Nº 111/2022. REFERENCIA: CONVITE Nº 002/2022. CONTRATANTE: 
Prefeitura Municipal de Pastos Bons - MA, através da Secretaria Municipal de 
Educação. REPRESENTANTE: Claudiana câmara Guimarães Costa. OBJETO: 
Serviços de Digitalização de Documentos das Secretarias Municipais de Pastos 
Bons-MA. DATA DA ASSINATURA: 11/02/2022. CONTRATADO: C ASSUNÇÃO 
ASSESSORIA, CNPJ n.º 42.435.877/0001-55. REPRESENTANTE: CLENIO 
ASSUNÇÃO SILVA, portador do CPF n.º 395.425.993-15. VALOR DO CONTRATO: 
R$2.633,33 (dois mil e seiscentos e trinta e três reais e trinta e três 
centavos)mensal, pelo período de 11 (onze) meses, totalizando o valor global 
de R$28.966,63  (vinte e oito mil e novecentos e sessenta e seis reais e sessenta 
e três centavos). DOTAÇÃO:  

12 122 0036 2015 0000 MANUT E FUNC DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica; VIGENCIA: 11 
(onze) meses. BASE LEGAL: Lei Federal n° 8.666/93 e alterações. Claudiana 
câmara Guimarães Costa. Secretária Municipal de Educação. 

 

 

 

EXTRATO DE CONTRATO. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS Nº 112/2022. REFERENCIA: CONVITE Nº 002/2022. CONTRATANTE: 
Prefeitura Municipal de Pastos Bons - MA, através da Secretaria Municipal de 
Administração. REPRESENTANTE: Paulo Emílio Alves Ribeiro. OBJETO: Serviços 
de Digitalização de Documentos das Secretarias Municipais de Pastos Bons-MA. 
DATA DA ASSINATURA: 11/02/2022. CONTRATADO: C ASSUNÇÃO ASSESSORIA, 
CNPJ n.º 42.435.877/0001-55. REPRESENTANTE: CLENIO ASSUNÇÃO SILVA, 
portador do CPF n.º 395.425.993-15. VALOR DO CONTRATO: R$2.633,33 (dois 
mil e seiscentos e trinta e três reais e trinta e três centavos)mensal, pelo 
período de 11 (onze) meses, totalizando o valor global de R$28.966,63  (vinte e 
oito mil e novecentos e sessenta e seis reais e sessenta e três centavos). 
DOTAÇÃO:  

04 122 0020 2005 0000 MANUT FUNC DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - 
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica; VIGENCIA: 11 
(onze) meses. BASE LEGAL: Lei Federal n° 8.666/93 e alterações. Paulo Emílio 
Alves Ribeiro. Secretária Municipal de Administração. 

 
 

 

EXTRATO DE CONTRATO. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS Nº 113/2022. REFERENCIA: CONVITE Nº 002/2022. CONTRATANTE: 
Prefeitura Municipal de Pastos Bons - MA, através da Secretaria Municipal de 
Saúde. REPRESENTANTE: Vera Lúcia Ferreira Costa Mota. OBJETO: Serviços de 
Digitalização de Documentos das Secretarias Municipais de Pastos Bons-MA. 
DATA DA ASSINATURA: 11/02/2022. CONTRATADO: C ASSUNÇÃO ASSESSORIA, 
CNPJ n.º 42.435.877/0001-55. REPRESENTANTE: CLENIO ASSUNÇÃO SILVA, 
portador do CPF n.º 395.425.993-15. VALOR DO CONTRATO: R$2.633,33 (dois 
mil e seiscentos e trinta e três reais e trinta e três centavos)mensal, pelo 
período de 11 (onze) meses, totalizando o valor global de R$28.966,63  (vinte e 
oito mil e novecentos e sessenta e seis reais e sessenta e três centavos). 
DOTAÇÃO:  

10 122 0090 2028 0000 MANUT E FUNC DO FMS- 3.3.90.39.00 Outros Serviços 
De Terceiros - Pessoa Jurídica; VIGENCIA: 11 (onze) meses. BASE LEGAL: Lei 
Federal n° 8.666/93 e alterações. Vera Lúcia Ferreira Costa Mota. Secretária 
Municipal de Saúde. 

 
 

 

EXTRATO DE CONTRATO. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS Nº 116/2022. REFERENCIA: CONVITE Nº 003/2022. CONTRATANTE: 
Prefeitura Municipal de Pastos Bons - MA, através da Secretaria Municipal de 
Educação. REPRESENTANTE: Claudiana câmara Guimarães Costa. OBJETO: 
Contratação de Empresa Especializada para Formação Continuada de 
Professores, Coordenadores, Gestores e Supervisores Escolares da rede 
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Municipal de Ensino no Município de PASTOS BONS – MA. DATA DA 
ASSINATURA: 16/02/2022. CONTRATADO: EDUC CONSULTORIA LTDA, CNPJ n.º 
10.791.541/0001-39. REPRESENTANTE: LISANGELA ALMEIDA DE SOUSA, 
portador do R.G. n.º 00073620297-8 SSPMA, e do CPF n.º 629.853.963-87. 
VALOR DO CONTRATO: R$66.060,75 (sessenta e seis mil e sessenta reais e 
setenta e cinco centavos). DOTAÇÃO:  

12.361.0038.1026.0000 – CAPACITAÇÃO DE DOCENTES – ENSINO 
FUNDAMENTAL -12.365.0038.1031.0000 – CAPACITAÇÃO DE DOCENTES – 
ENSINO INFANTIL - 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa 
Jurídica; VIGENCIA: 16/02/2022 a 16/10/2022. BASE LEGAL: Lei Federal n° 
8.666/93 e alterações. Claudiana Câmara Guimarães Costa. Secretária 
Municipal de Educação. 
 

 
 
ERRATA: EXTRATO DE CONTRATO. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE 
FORNECIMENTO Nº 048/2021. REF: PREGÃO PRESENCIAL Nº017/2021 – 
Sistema de Registro de Preços – SRP. A Prefeitura Municipal de Pastos Bons - 
MA, informa a todos que possa interessar que o EXTRATO DO CONTRATO 
ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº048/2022, publicado no Diário Oficial 
do Município -DOM – Edição nº0273  de TERÇA - FEIRA, 18 DE JANEIRO DE 2022, 
PÁG 2; OBJETO: o fornecimento de materiais de consumo (tipo peças e pneus), 
afim de atender as necessidades da Secretaria de Administração; ONDE LEU-SE: 
: CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 047/2022; fornecimento de materiais de 
consumo (tipo peças e pneus), afim de atender as necessidades da Secretaria 
de Saúde; VALOR DO CONTRATO R$72.760,00 (setenta e dois mil e setecentos 
e sessenta reais); DOTAÇÃO: 10.122.0090.2028 – MANUTENÇÃO E 
FUNCIONAMENTO DO FMS – MATERIAL DE CONSUMO – 10.302.0091.240 
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALARES ; LEIA-SE: : CONTRATO 
DE FORNECIMENTO Nº 048/2022; fornecimento de materiais de consumo (tipo 
peças e pneus), afim de atender as necessidades da Secretaria de 
Administração; VALOR DO CONTRATO R$297.127,20 (duzentos e noventa e 
sete mil e cento e vinte e sete reais e vinte centavos); DOTAÇÃO: 
04.122.0020.2005.0000 – MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA 
ADMINISTRAÇÃO – 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; As demais 
informações estão corretas. PAULO EMÍLIO ALVES RIBEIRO. Secretário 
Municipal de Administração. 

 

 

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS: Nº 01/2022.Processo 
Administrativo nº 001.070222/2022. 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 
empresa para prestação de serviços de elaboração de mídias, jingles e 

veiculação em rádio, web e outros serviços para divulgação das ações do 
governo municipal de Pastos Bons-MA, de conformidade com as quantidades e 
espécies contidas no Anexo I – PROJETO BÁSICO, parte integrante deste Edital,  
em conformidade com Projeto Básico disposto no Anexo I do 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 14 de março de 2022; 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 01 
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 está disponibilizado, na íntegra, no 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, e também 
poderá ser consultado e obtidos na sala da Comissão Permanente de Licitação-
CPL, localizada no Prédio da Prefeitura na Av. Domingos Sertão, Nº 1000, Bairro 
São José, Pastos Bons/MA, de 2ª a 6ª, das 08:00 ás 12:00 horas, podendo ainda 
ser solicitado através do E-mail: cplpastosbonsma@gmail.com. Esclarecimento 
adicional no mesmo endereço e e-mail. Pastos Bons(MA), 23 de fevereiro de 
2022. Geila Melo Carvalho –Presidente de CPL. 
 

 
 
AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS: Nº 02/2022.Processo 
Administrativo nº 002.070222/2022. 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 GLOBAL,  objetivando a Seleção e Contratação de Empresa 
Especializada na Prestação de serviços de assessoria técnica na elaboração de 
projetos para captação de recursos para atender as necessidades do Município 
de Pastos Bons-MA, de conformidade com as quantidades e espécies contidas 
no Anexo I – PROJETO BÁSICO, parte integrante deste Edital,  em conformidade 
com Projeto Básico disposto no Anexo I do 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 10:00 horas do dia 14 de março de 2022; 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 01 metros de cada 

http://pastosbons.ma.gov.br/
https://www6.tce.ma.gov.br/sacop/muralsite/mural.zul
mailto:cplpastosbonsma@gmail.com


 

 

 

 

1 / 6 
LEI: 

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 está disponibilizado, na íntegra, no 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, e também poderá ser 
consultado e obtidos na sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL, 
localizada no Prédio da Prefeitura na Av. Domingos Sertão, Nº 1000, Bairro São 
José, Pastos Bons/MA, de 2ª a 6ª, das 08:00 ás 12:00 horas, podendo ainda ser 
solicitado através do E-mail: cplpastosbonsma@gmail.com. Esclarecimento 
adicional no mesmo endereço e e-mail. Pastos Bons(MA), 23 de fevereiro de 
2022. Geila Melo Carvalho –Presidente de CPL. 
 
 

 
 
AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS: Nº 03/2022.Processo 
Administrativo nº 003.070222/2022. 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 
Empresa Especializada para o fornecimento de urnas funerárias de modo a 
atender as necessidades do Município de Pastos Bons-MA, de conformidade 
com as quantidades e espécies contidas no Anexo I – PROJETO BÁSICO, parte 
integrante deste Edital,  em conformidade com Projeto Básico disposto no 
Anexo I do 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 14:00 horas 
do dia 14 de março de 2022; 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 01 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 está 
disponibilizado, na íntegra, no 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, e também poderá ser 
consultado e obtidos na sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL, 
localizada no Prédio da Prefeitura na Av. Domingos Sertão, Nº 1000, Bairro São 
José, Pastos Bons/MA, de 2ª a 6ª, das 08:00 ás 12:00 horas, podendo ainda ser 
solicitado através do E-mail: cplpastosbonsma@gmail.com. Esclarecimento 
adicional no mesmo endereço e e-mail. Pastos Bons(MA), 23 de fevereiro de 
2022. Geila Melo Carvalho –Presidente de CPL. 
 

 
 
AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS: Nº 04/2022.Processo 
Administrativo nº 004.070222/2022. 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 
Empresa Especializada para Capacitação, Treinamentos e Palestra de 
Servidores das Secretarias Municípais de PASTOS BONS – MA, de conformidade 
com as quantidades e espécies contidas no Anexo I – PROJETO BÁSICO, parte 
integrante deste Edital,  em conformidade com Projeto Básico disposto no 
Anexo I do 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 15 de março de 2022; 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 01 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 está 
disponibilizado, na íntegra, no 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, e também poderá ser 
consultado e obtidos na sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL, 
localizada no Prédio da Prefeitura na Av. Domingos Sertão, Nº 1000, Bairro São 
José, Pastos Bons/MA, de 2ª a 6ª, das 08:00 ás 12:00 horas, podendo ainda ser 
solicitado através do E-mail: cplpastosbonsma@gmail.com. Esclarecimento 
adicional no mesmo endereço e e-mail. Pastos Bons(MA), 23 de fevereiro de 
2022. Geila Melo Carvalho –Presidente de CPL. 
 
 

 

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS: Nº 05/2022.Processo 
Administrativo nº 005.070222/2022. 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 
empresa para fornecimento e prestação de serviços de buffet e decoração de 
ambientes para atender as necessidades das secretarias municipais de Pastos 
Bons-MA, de conformidade com as quantidades e espécies contidas no Anexo 
I – PROJETO BÁSICO, parte integrante deste Edital,  em conformidade com 
Projeto Básico disposto no Anexo I do Edital; o qual será processado e julgado 
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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 10:00 horas do dia 15 de março de 2022; 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 01 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 está disponibilizado, na íntegra, no 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, e também poderá ser 
consultado e obtidos na sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL, 
localizada no Prédio da Prefeitura na Av. Domingos Sertão, Nº 1000, Bairro São 
José, Pastos Bons/MA, de 2ª a 6ª, das 08:00 ás 12:00 horas, podendo ainda ser 
solicitado através do E-mail: cplpastosbonsma@gmail.com. Esclarecimento 
adicional no mesmo endereço e e-mail. Pastos Bons(MA), 23 de fevereiro de 
2022. Geila Melo Carvalho –Presidente de CPL. 
. 

 
 
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL: Nº 01/2022 – SISTEMA DE 
REGISTRO DE PREÇOS. Processo Administrativo nº 006.070222/2022. A 
Prefeitura Municipal de Pastos Bons– MA, através da sua Pregoeira, torna 
público para conhecimento dos interessados que está realizando licitação na 
modalidade Pregão, na forma PRESENCIAL, do tipo Menor Preço por Item, 
exclusiva para ME/EPP/MEI, objetivando a contratação de empresa a prestação 
dos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos Poços artesianos do 
município de Pastos Bons, em conformidade com o Termo de Referencia 
disposto no Anexo I do edital, o qual será processado e julgado em 
conformidade com a Lei nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019, 
Decreto Municipal nº 006/2021, de 04 de janeiro de 2021, Leis complementens 
nº 123/2006, alterada pela Lei nº 147/14, Decreto Federal nº 8.538/15 e 
alterações e subsidiariamente no que couber as disposições da Lei nº 8.666/93 
e suas alterações e as condições do Edital à realizar-se às 14:00 horas do dia 15 
de março de 2022. A sessão publica de julgamento será realizada na prefeitura 
municipal de Pastos Bons-MA. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no 
endereço eletrônico: https://www.bbmnetlicitacoes.com.br; 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, e também 
poderá ser consultado e obtidos na sala da Comissão Permanente de Licitação-
CPL, localizada no Prédio da Prefeitura na Av. Domingos Sertão, Nº 1000, Bairro 
São José, Pastos Bons/MA, de 2ª a 6ª, das 08:00 ás 12:00 horas, podendo ainda 
ser solicitado através do E-mail: cplpastosbonsma@gmail.com. Esclarecimento 

adicional no mesmo endereço e e-mail. Pastos Bons(MA), 23 de fevereiro de 
2022. Geila Melo Carvalho –Pregoeira. 
 
 

 
 
AVISO DE LICITAÇÃO. CHAMADA PÚBLICA: Nº 01/2022. Processo 
Administrativo nº 007.070222/2022. A Prefeitura Municipal de Pastos Bons – 
MA, através de sua Comissão Permanente de Licitação - CPL torna público para 
conhecimento dos interessados que estará realizando licitação na modalidade 
Chamamento Público, no regime de empreitada por Menor Preço por item, 
objetivando a aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do 
Empreendedor Familiar Rural ou suas Organizações, para atendimento ao 
Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE, nos termos do Art. 14 da Lei 
11.947/2009 e dos arts. 29 a 49 da Resolução FNDE n° 06/2020, sem prejuízo 
das demais possibilidades de dispensa de licitação previstas na Lei 8.666/1993, 
o qual será processado e julgado em conformidade com as disposições da Lei 
Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores e as condições do Edital à realizar-
se às 09:00 horas do dia 23 de março de 2022. A sessão publica de julgamento 
será realizada na prefeitura municipal de Pastos Bons-MA. O Edital está 
disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico: 
https://www.bbmnetlicitacoes.com.br; 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, e também poderá ser 
consultado e obtidos na sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL, 
localizada no Prédio da Prefeitura na Av. Domingos Sertão, Nº 1000, Bairro São 
José, Pastos Bons/MA, de 2ª a 6ª, das 08:00 ás 12:00 horas, podendo ainda ser 
solicitado através do E-mail: cplpastosbonsma@gmail.com. Esclarecimento 
adicional no mesmo endereço e e-mail. Pastos Bons(MA), 23 de fevereiro de 
2022. Geila Melo Carvalho –Presidente da CPL. 
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