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LEI: 

 

AVISO DE LICITAÇÃO. 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 
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 Reforma de Unidades Básicas de Saúde 
no 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 09 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 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 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. Esclarecimentos 
adicionais no mesmo endereço e através E-mail: cplpastosbonsma@gmail.com. 
Pastos Bons (MA), 20 de agosto de 2021. Geila Melo Carvalho –Presidente de CPL. 
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ERRATA: AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL -SISTEMA DE REGISTRO DE 
PREÇOS - SRP Nº 025/2021. PROCESSO ADMINISTRATIVO 
Nº3010.0907.144/2021. A Prefeitura Municipal de Pastos Bons - MA, informa a 
todos que possa interessar que o AVISO DE LICITAÇÃO publicado no Diário Oficial 
do Município -DOM – Edição nº154  de QUARTA - FEIRA, 04 DE AGOSTO DE 2021, 
PÁG 3; OBJETO: Contratação de empresa especializada para os Serviços de 
Pavimentação em Paralelepípedo e Drenagem Urbana,a fim de atender as 
necessidades do município de Pastos Bons, ONDE LEU-SE: PREGÃO PRESENCIAL -
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP Nº 025/2021. PROCESSO 
ADMINISTRATIVO Nº3010.0907.144/2021; LEIA-SE: CONCORRÊNCIA -SISTEMA 
DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP Nº 001/2021. PROCESSO ADMINISTRATIVO 
Nº3010.0907.145/2021. ONDE LEU-SE: OBJETO: Contratação de empresa 
especializada para os Serviços de Pavimentação em Paralelepípedo e Drenagem 
Urbana,a fim de atender as necessidades do município de Pastos Bons, a realizar-
se as 08:00 do dia 20 de agosto de 2021; LEIA-SE: OBJETO: Futura e eventual 
Contratação de empresa especializada para os Serviços de Pavimentação em 
Paralelepípedo e Drenagem Urbana,a fim de atender as necessidades do 
município de Pastos Bons, a realizar-se as 08:00 do dia 08 de Setembro de 2021; 
As demais informações estão corretas. Prefeitura municipal de Pastos Bons – MA, 
20 de agosto de 2021. 
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