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AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL: Nº 027/2021 – SISTEMA DE REGISTRO 
DE PREÇOS. Processo Administrativo nº 3010.1608.158/2021. 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 o fornecimento de 
lubrificantes e filtros,  para atender as necessidades das Secretarias Municipais 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 29 de setembro de 2021. 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), 13 de Setembro de 2021. Geila Melo 
Carvalho –Pregoeira. 
 

 

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 006/2021 – SISTEMA DE REGISTRO 
DE PREÇOS. Processo Administrativo nº 3010.1608.159/2021. 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 ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço por Item, exclusiva para 
ME/EPP/MEI, objetivando a contratação de empresa o fornecimento de 
medicamentos e insumos para combate ao Covid-19 para atender as necessidades 
da Secretaria Municipal de Saúde, 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 09:00 horas do dia 30 de setembro de 2021. A sessão publica 
de julgamento será realizada eletronicamente no site 
https://www.bbmnetlicitacoes.com.br no dia e horário marcados. 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 citados e no número provisoriamente +55 98 996027994(2ª a 6ª 
feiras, das 08:00 as 12:00). Pastos Bons(MA), 13 de Setembro de 2021. Geila Melo 
Carvalho –Pregoeira. 
 

 
 
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 007/2021 – SISTEMA DE REGISTRO 
DE PREÇOS. Processo Administrativo nº 3010.1608.160/2021. A Prefeitura 
Municipal de Pastos Bons– MA, através de seu Pregoeiro, torna público para 
conhecimento dos interessados que está realizando licitação na modalidade 
Pregão, na forma ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço por Item, exclusiva para 
ME/EPP/MEI, objetivando a contratação de empresa para o fornecimento de 
combustível diversos  para atender as necessidades da Secretaria Municipal de 
Educação, 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 11:00 
horas do dia 30 de Setembro de 2021. A sessão publica de julgamento será realizada 
eletronicamente no site https://www.bbmnetlicitacoes.com.br no dia e horário 
marcados. 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 
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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 citados e no número provisoriamente +55 98 996027994(2ª a 6ª 
feiras, das 08:00 as 12:00). Pastos Bons(MA), 13 de Setembro de 2021. Geila Melo 
Carvalho –Pregoeira. 
 
 

 

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 008/2021 – SISTEMA DE REGISTRO 
DE PREÇOS. Processo Administrativo nº 3010.1608.161/2021. A Prefeitura 
Municipal de Pastos Bons– MA, através de seu Pregoeiro, torna público para 
conhecimento dos interessados que está realizando licitação na modalidade 
Pregão, na forma ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço por Item, exclusiva para 
ME/EPP/MEI, objetivando a contratação de empresa para o fornecimento de 
próteses dentárias para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, 
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 30 de Setembro de 2021. A sessão publica de julgamento será realizada 
eletronicamente no site https://www.bbmnetlicitacoes.com.br no dia e horário 
marcados. 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 citados e no número provisoriamente +55 98 996027994(2ª a 6ª 
feiras, das 08:00 as 12:00). Pastos Bons(MA), 13 de Setembro de 2021. Geila Melo 
Carvalho –Pregoeira. 
 

 

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 009/2021 – SISTEMA DE REGISTRO 
DE PREÇOS. Processo Administrativo nº 3010.1608.162/2021. A Prefeitura 
Municipal de Pastos Bons– MA, através de seu Pregoeiro, torna público para 
conhecimento dos interessados que está realizando licitação na modalidade 

Pregão, na forma ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço por Item, exclusiva para 
ME/EPP/MEI, objetivando a contratação de empresa para o fornecimento de gás de 
cozinha, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, 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 11:00 horas do 
dia 01 de outubro de 2021. A sessão publica de julgamento será realizada 
eletronicamente no site https://www.bbmnetlicitacoes.com.br no dia e horário 
marcados. 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 citados e no número provisoriamente +55 98 996027994(2ª a 6ª 
feiras, das 08:00 as 12:00). Pastos Bons(MA), 13 de Setembro de 2021. Geila Melo 
Carvalho –Pregoeira. 
 

 

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS: Nº 014/2021.Processo Administrativo 
nº 3010.1608.163/2021. 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 o fornecimento de Urnas Fúnebres, de modo a aatender as necessidades do 
município de Pastos Bons, 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 04 de outubro 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 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 
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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), 13 de Setembro de 2021. Geila Melo Carvalho 
–Presidente de CPL 

 
 

 

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS: Nº 015/2021.Processo Administrativo 
nº 3010.1608.164/2021. 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 
GLOBAL,  objetivando a Seleção e contratação de pessoa jurídica de direito privado 
para a Prestação dos Serviços de Construção de Uma Escola de 06 Salas com Quadra 
– Projeto Convencional Padrão FNDE – ID SIMEC, no Povoado Angical, zona rural do 
município de Pastos Bons-MA, RECURSOS: FNDE, Processo nº23400.004452/2020-
13, 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 
04 de outubro 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 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), 13 de Setembro de 2021. Geila Melo Carvalho 
–Presidente de CPL 
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