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AVISO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO. CONCORRÊNCIA: Nº 001/2021-SRP. 
Processo Administrativo nº 3010.0907.145/2021. A Prefeitura Municipal de 
Pastos Bons – MA, através da Presidente da CPL, torna público para 
conhecimento dos interessados que está PRORROGANDO O PRAZO da licitação 
na modalidade CONCORRÊNCIA, do tipo Menor Preço POR ITEM,  objetivando o 
Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para Prestação 
de Serviços de Pavimentação em Paralelepípedo, Drenagem Urbana, afim de 
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 08:00 horas do dia 29 de 
Setembro 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 de 01 
metros de cada participante durante a sessão e que será obrigatória a utilização 
de máscaras, 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. 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. 
Esclarecimento adicional no mesmo endereço e através E-mail: 
cplpastosbonsma@gmail.com. Pastos Bons (MA), 03 de setembro de 2021. Geila 
Melo Carvalho –Presidente de CPL. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

AVISO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO. TOMADA DE PREÇOS: Nº 013/2021. 
Processo Administrativo nº 3010.0508.157/2021. A Prefeitura Municipal de 
Pastos Bons – MA, através da Presidente da CPL, torna público para 
conhecimento dos interessados que está PRORROGANDO O PRAZO da licitação 
na modalidade CONCORRÊNCIA, do tipo Menor Preço POR ITEM,  objetivando 
a Prestação dos Serviços de Reforma (tipo reparos) de Unidades Básica de 
Saúde no 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 09:00 horas do dia 20 de Setembro 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 de 01 metros 
de cada participante durante a sessão e que será obrigatória a utilização de 
máscaras, 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. 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. 
Esclarecimento adicional no mesmo endereço e através E-mail: 
cplpastosbonsma@gmail.com. Pastos Bons (MA), 03 de setembro de 2021. 
Geila Melo Carvalho –Presidente de CPL. 
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PORTARIA N.º 190/2021     DE 08 DE SETEMBRO DE 2021. 

“Dispõe sobre a nomeação da Comissão 
Permanente de Licitação - CPL do Município de 
Pastos Bons (MA) e dá outras providências”. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE PASTOS BONS, ESTADO DO 

MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o que confere 

a Lei Orgânica Municipal e a Constituição Federal, 

RESOLVE: 

Art. 1º- NOMEAR a Comissão Permanente de Licitação-CPL, do 
Município de Pastos Bons (MA), em atendimento à Lei Federal nº 8.666/1993 e 
suas alterações, Lei Estadual nº 9.579/2012 e suas alterações, os quais terão 
dentre suas atribuições, o cadastramento de empresas e pessoas físicas 
interessadas em fornecer produtos e/ou prestarem serviços a esta 
Municipalidade, bem como, processar as licitações no âmbito do Município, em 
todas as suas etapas, sendo esta composta pelos seguintes servidores: 

Art. 2º- Designar GEILA MELO CARVALHO, CPF: 498.737.503-63, 
para exercer a função de Presidente da Comissão Permanente de Licitação do 
Município de Pastos Bons-Ma, no período de 03 setembro de 2021 a 31 de 
dezembro 2021. 

Art. 3º- Designar os servidores efeitos do município WEVERTON 
DE SOUSA TEXEIRA, Matricula 639, CPF: 023.679.993-25 e RAPHAEL SOUSA 
GONÇALVES, CPF: 664.443.733-87 para exercer a função de membros da 
comissão Permanente de Licitação. 

Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, 
revogadas as disposições em contrário. 

            Gabinete do Prefeito Municipal de Pastos Bons, Estado do Maranhão, 
aos oito (08) dias do mês de setembro de 2021. 

Dê ciência, publique-se e cumpra-se. 

______________________________________ 
ENOQUE FERREIRA MOTA NETO 

Prefeito Municipal 
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