
 

 

 

 

 
 

 

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL - SISTEMA DE REGISTRO DE 
PREÇOS - SRP: Nº 009/2021. Processo Administrativo nº 02.0102.049/2021. 
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 Presencial,  do TIPO: Menor Preço por Item, 
para REGISTRO DE PREÇOS,  objetivando a Contratação de empresa para a  
prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva para os Poços 
Artesianos do município de Pastos Bons-MA, em conformidade com o Termo 
de Referencia 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 005/2021 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 05 de março 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), 17 de fevereiro de 2021. Geila Melo Carvalho –Pregoeira. 
 
 

 

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS: Nº 001/2021.Processo 
Administrativo nº02.0102.050/2021. 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 Consultoria em Contábilidade Pública, de modo a atender as 
necessidades da Administração Pública Municipal de Pastos Bons-MA,  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 09 de março 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), 17 de fevereiro de 2021. 
Geila Melo Carvalho –Presidente de CPL. 
 
 

 

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS: Nº 002/2021.Processo 
Administrativo nº02.0102.051/2021. 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 Consultoria em Licitação e Contratos Administrativos, de modo a 
atender as necessidades da Administração Pública Municipal de Pastos Bons-
MA,  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 09 de 
março 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), 17 de fevereiro de 2021. Geila Melo Carvalho –Presidente de CPL. 

 

 

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS: Nº 003/2021.Processo 
Administrativo nº02.0102.052/2021. 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 Consultoria em Controle Interno, de modo a atender as 
necessidades da Administração Pública Municipal de Pastos Bons-MA,  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 09 de março 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), 17 de fevereiro de 2021. 
Geila Melo Carvalho –Presidente de CPL. 
 
 
 
 
 

 

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS: Nº 004/2021.Processo 
Administrativo nº02.0102.053/2021. 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 Consultoria Jurídica, de modo a atender as necessidades da 
Administração Pública Municipal de Pastos Bons-MA,  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 16:00 horas do dia 09 de março 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), 17 de fevereiro de 2021. 
Geila Melo Carvalho –Presidente de CPL. 
 

 

PORTARIA Nº 61/2021  PASTOS BONS, 17 DE FEVEREIRO DE 2021. 

 

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, os membros do Conselho de Alimentação 

Escolar (CAE) deste município de Pastos Bons (MA). 



 

 

 

 

Art. 2º - O Conselho de Alimentação Escolar (CAE), nomeado pela presente Portaria constitui-se de representantes dos seguintes segmentos: Pais de 

Alunos, Docente/Discentes/Trabalhadores da Educação, Sociedade Civil e Poder Executivo, obedecendo a seguinte composição: 

 SERVIDOR CARGO SEGMENTO 

01 JUCILENE GUEDES DA SILVA Membro Titular Segmento Docente/Discentes/Trabalhadores da Educação 

02 GENEZILDO MILHOMEM DA COSTA Membro Suplente Segmento Docente/Discentes/Trabalhadores da Educação 

03 MÔNICA AGUIAR GOMES  Membro Titular  Segmento Docente/Discentes/Trabalhadores da Educação 

04 SAMIRA RIBEIRO COSTA Membro Suplente Segmento Docente/Discentes/Trabalhadores da Educação 

05 MARIA HELENA SIQUEIRA DA COSTA Membro Titular Segmento Pais de Alunos 

06 JUNIAR DA SILVA LIMA SIQUEIRA  Membro Suplente Segmento Pais de Alunos 

07 ZÂNIA DA CRUZ LIMA  Membro Titular  Segmento Pais de Alunos 

08 MIKAELA RAMOS DOS SANTOS  Membro Suplente Segmento Pais de Alunos 

09 ROSIMEIRE GOMES DE SOUSA LADEIRA  Membro Titular Segmento Sociedade Civil 

10 MYCHELLE DOS REIS TEIXEIRA  Membro Suplente Segmento Sociedade Civil 

11 MARIA DAS DORES DA SILVA RIBEIRO Membro Titular Segmento Sociedade Civil 

12 MARIA MARLY CURCINO DE MORAIS RIBEIRO Membro Suplente Segmento Sociedade Civil 

13 VALBEA PEREIRA DA SILVA SOUSA  Membro Titular Poder Executivo 

14 DÉBORA DO SOCORRO CRUZ DA SILVA BARROS Membro Suplente Poder Executivo 

 
Art. 3º - Ficam definidos, conforme deliberação, lavrada em ata, do próprio Conselho eleito: 

 SERVIDOR  CARGO 

01 ROSIMEIRE GOMES DE SOUSA LADEIRA PRESIDENTE 

02 JUCILENE GUEDES DA SILVA VICE-PRESIDENTE 
 

 

Art. 4º - O mandato terá duração de quatro anos a contar da data de publicação desta Portaria, expirando ao término do quadriênio 2021 a 2025. 

Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PASTOS BONS, ESTADO DO MARANHÃO, AOS DEZESETE (17) DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. 

 

                      ______________________________________ 
 

  ENOQUE FERREIRA MOTA NETO 
Prefeito Municipal 
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