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adicional no mesmo endereço e e-mail. Pastos BonsíMA}, 23 de fevereiro de

2022. Geila Melo Carvalho -Pregoeira.

em conformidade com a Lei Federal ns 8,666/93 e alterações posteriores, Leis

Complementares n® 123/2006 e ns 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, N® 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 rtens 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 ücitaçâo-CPL,

localizada no Prédio da Prefeitura na Av. Domingos Sertão, Ns 1000, Bairro São

José, Pastos Bons/MA, de 2^ a 6<, das 08:00 ás 12:00 horas, podendo ainda ser

solicitado através do E-mail: cpIpastosbonsmaíSgmail.com. Esclarecimento

adicional no mesmo endereço e e-mall. Pastos Bons(MA), 23 de fevereiro de
2022. Geila Melo Carvalho -Presidente de CPL.

r^ AVISO DE ÜCITAÇÃO j
à

AVISO DE LICITAÇÃO. CHAMADA PÚBLICA: N5 01/2022. Processo
Administrativo n* 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,

0 qual será processado e julgado em conformidade com as disposições da Lei

Federal n.s 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,
https://www.fabmnetlicitacoes.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 Estada do Maranhão no endereço
https://www6.tce.ma.gov.br/sacop/mural5ite/mural.zul, e também poderá ser

consultado e obtidos na sala da Comissão Permanente de Llcitação-CPL,

localizada no Prédio da Prefeitura na Av. Domingos Sertão, N* lOOO, Bairro São

José, Pastos Bons/MA, de 2^ a 6^ 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.

endereço eletrônico:íntegra.na no

r^ AVISO DE ÜCITAÇÃO j
À

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL: N9 01/2022  - SISTEMA DE
REGISTRO OE PREÇOS. Processo Administrativo n» 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 n® 10.520/02, Decreto Federal n® 10.024/2019,

Decreto Municipal n® 006/2021, de 04 de janeiro de 2021, Leis complementens
n® 123/2006, alterada pela Lei n® 147/14, Decreto Federal n® 8.538/15 e
alterações e subsidiariamente no que couber as disposições da Lei n® 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 esta disponibilizado, na íntegra, no
endereço eletrônico: https://www.bbmnetlicitacoes.com.br; através porta! de
transparência do município no endereço http://pa5tosbons.m3.gov.br/. bem

no sistema virtual do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão nocomo

endereço https://www6.tce.ma.gov.br/sacop/muralsite/murai.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, N® 1000, Bairro

São José, Pastos Bons/MA, de 2* a 6®, das 08:00 ás 12:00 horas, podendo ainda
ser solicitado através do E-mail: cplpastosbonsma@gmail.com. Esclarecimento |
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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 n°
8.666/93 e alterações posteriores, Leis Complementares n“ 123/2006

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 re
alizada nas dependências da Secretaria Municipal de Administração,
na sala da Comissão Permanente de Licitação - CPL, situada a Av.
Domingos Sertão, N" 1.000. Bairro São José, CEP 65.870-000, Pas
tos 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
minimo de 01 metros de cada participante durante  a sessão e que será
obrigatória a utilização de mascaras, luvas e que cada participante poite
seu frasco de álcool e itens de proteção necessário. O Edital está disponibili
zado. na integra, no portal de transparência do município no endereço http://
pastQsbons.ma.gov.br/. bem como no sistema virtual do Tribunal de Contas
do Estado do Maranhão no endeieço https://www6.tce.tTia.gov.br/sacop/
muralsite/mural .zul ■ e também poderá ser consultado e obtidos na sala da
Comissão Permanente de Licitaçâo-CPL, localizada no Prédio da Prefeitura
na Av. Domingos Sertão, N“ 1000, Bairro São José, Pastos Bons/MA, de
T a 6“, 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

no

e n

são pública de julgamento será realizada nas dependências da Secre
taria Municipal de Administração, na sala da Comissão Permanente
de Licitação - CPL, situada a Av. Domingos Sertão, N° 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 Municipio 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 hUp:.’7pastos-
bcms.ma.gov.bf/. 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 Pre
feitura na Av. Domingos Sertão, N° 1000, Bairro São José, Pastos Bons/
MA, de T a 6“, das 08:00 ás 12:00 horas, podendo ainda ser solicitado
através do E-mail: cDlDastosbonsma@,gmail.com. Esclarecimento adi

cional 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: N° 04/2022.Pro-
cesso Administrativo n° 004.070222/2022. A Prefeitura Municipal de
Pastos Bons - MA, através da Presidente da CPL, toma público para
conhecimento dos interessados que está realizando licitação na mo
dalidade 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
Municipais de PASTOS BONS - MA. de conformidade com as quan
tidades e espécies contidas no Anexo 1 - PROJETO BÁSICO, parte
integrante deste Edital, em conformidade com Projeto Básico dispos
to no Anexo 1 do Edital; o qual será processado e julgado em confor
midade com a Lei Federal n" 8.666/93 e alterações posteriores, Leis
Complementares n'’ 123/2006 e n“ 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 Secreta
ria Municipal de Administração, na sala da Comissão Permanente de
Licitação - CPL, situada a Av. Domingos Sertão, N° 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,

portal de transparência do município no endereço http://pastoS;
bons.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 Licitaçâo-CPL, localizada no Prédio da Pre
feitura na Av. Domingos Sertão, N° 1000, Bairro São José, Pastos Bons/
MA. de 2“ a 6“, das 08:00 ás 12:00 horas, podendo ainda ser solicitado
através do E-mail; cnlDastosbonsma@gmail.com, Esclarecimento adi
cional no mesmo endereço e e-mail. Pastos Bons(MA), 23 de fevereiro
de 2022. Geila Melo Carvalho -Presidente de CPL.

no

fAVTSO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL: N“ 01/2022
- SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Processo Administra
tivo n° 006.070222/2022. A Prefeitura Municipal de Pastos Bons-
MA. através da sua Pregoeira, toma 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 1 do edital, o qual será processado e
julgado em conformidade com a Lei n° 10.520/02, Decreto Federal
n® 10.024/2019, Decreto Municipal n° 006/2021. de 04 de janeiro de
2021, Leis complementens n® 123/2006, alterada pela Lei n® 147/14.
Decreto Federal n" 8.538/15 e alterações e subsidiariamente no que
couber as disposições da Lei n® 8.666/93 e suas alterações e as con
dições 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 ín
tegra, no endereço eletrônico; https://www.bbmnetlicitacoes.com.br;
através portal de transparência do município no endereço http://pas;
tosbons.ma.gov.bi7. bem como no sistema virtual do Tribunal de Con
tas do Estado do Maranhão no endereço https://www6.tce.ma.gov.br/
sacoo/muralsite/mural.zul. e também poderá ser consultado e obtidos

sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL. localizada no
Prédio da Prefeitura na Av. Domingos Sertão, N° 1000. Bairro São
José, Pastos Bons/MA, de 2“ a 6®, das 08:00 ás 12:00 horas, podendo
ainda ser solicitado através do E-mail: cplDastosbonsma@gmail.com.
Esclarecimento adicional no mesmo endereço e e-mail. Pastos Bons(-
MA), 23 de fevereiro de 2022. Geila Melo Carvalho -Pregoe^

AVISO DE LICITAÇÃO. CHAMADA PÚBLICA: N® 01/2022.
Processo .Administrativo n® 007.070222/2022. A Prefeitura Muni
cipal de Pastos Bons - MA, através de sua Comissão Permanente de
Licitação - CPL toma público para conhecimento dos interessados
que estará realizando licitação na modalidade Chamamento Público,

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 atendimen
to ao Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE. nos temios
do Alt. l4daLei 11.947/2009 e dos arts. 29 a 49 da Resolução FNDE

na

no

AMSO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS: N® 05/2022.
Processo Administrativo n® 005.070222/2022. A Prefeitura Municipal
de Pastos Bons - MA. através da Presidente da CPL. toma públi-

para conhecimento dos interessados que está realizando licitação
modalidade TOMADA DE PREÇOS, do tipo Menor Preço POR

ITEM, objetivando a Seleção e contratação de empresa para forne
cimento 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

CO

na
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS TOMADA DE PREÇOS Na 4/2022

AVISOS OE LICITAÇAO

CHAMADA PÚBLICA Na 1/2022

Processo Administrativo n* 007.070222/2022.
A Prefeitura Municipai de Pastos Bons - MA, através de sua Comissio

Permanente de Licitação - CPL toma público para conhecimento dos interessados que
estará realizando licitação na nvxlalldade Chamamento Público, no regime de empreitada
por Menor Preço por Item, objetivando a aquisição de Gêneros Allmenticios da Agricultura
Familiar e do Empreende^r 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 prejuizo 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.* 8.666/93 e alterações
posteriores e as condições do Edital à realizar-se ás 09:W horas do dia 23 de março de
2022. A sessão públka de julgamento será realizada na prefeitura municipal de Pastos
Bons-MA. O Edital está disponibilizado, na Integra, no endereço eletrônico:
https://www.bbmnetllcltacoes.com.br: através portal de transparência do município no
endereço http://pastosbons.ma.gov.br/. bem como no sistema virtual do Tribunal de

Maranhão

https://www6.tce.ma.gov.br/sacop/muralslte/mural.zul, e também poderá ser consultado
e oMidos na sala da Comisste Permanente de Licitação-CPL, localizada no Prédio da
Prefeitura na Av. Domingos Sertão, N* 1000, Bairro São José, Pastos Borts/MA, de 2* a 6<,
das 08:00 ás 12:00 horas, podendo ainda ser solicitado através do E-mall:
cplpastosbonsma$gmail.com. Esclarecimento adicional no mesmo endereço e e-mall.

PREGÃO PRESENCIAL N< 1/2022 - SRP

PROCESSO ADMINISTRATIVO N* 006.070222/2022.
A Prefeitura Municipal de Pastos Bons-MA, através da sua Pregoeira, realizará

licitação na modalidade Pr^ão, na forma Presencial, do tipo Menor Preço por Item,
exclusiva para ME/EPP/MEI, objetivando a contratado de empresa a prestação dos
serviços de manutenção preventiva e corretiva dos Poços artesianos do município de
Pastos Bons/MA. Base Legal: Lei n* 10.520/02, Decreto Federal n> 10.024/2019, Decreto
Munkipal n» 006/2021, de 04/01/2021, Leis complementares n< 123/2006, alterada pela
Lei ns 147/14, Decreto Federal n^ 8.538/15 e alterações e Lei n* 8.666/93 e suas
alterações e as condições do Edital, á realizar-se ás 14:00 horas do dia ls/03/2022. A
sessão pública de Julgamento será realizada na prefeitura munidpal de Pastos Bons-MA.
0  Edital está disponibilizado, na Integra, no endereço eletrônico:
https://www.bbmnetllcltacoes.com.br: através portal de transparência do município no
endereço http://pastosbons.ma.gov.br/. Bem como no sistema virtual do Tribunal de

endereço
https;//www6.tce.ma.gov.br/sacop/muralsite/mural.zul, e também poderá ser consultado
e obtidos na sala da CPL, sHo á Av. Domingos Sertão, N* 1000, Bairro São José, Pastos
Bons/MA, de 2' a 6i, das 08:00 ás 12:00 horas, podendo ainda ser solicitado através do
E-mail: cplpastosbonsma®gmail.com- Esdarecimento adicional no mesmo endereço e e-
mall.

endereçodo Estado doContas no

do Maranhãodo EstadoContas no

Processo Administrativo ns 004.070222/2022.
A Prefeitura Municipal de Pastos Bons/MA, através da Presidente da CPL,

realizará processo licitatório, na nxrdalidade 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 Municipais de Pastos Bons/MA.
Base Legal: Lei n> 8.666/93 e alterações. Leis Complementares ns 123/2006 e n<
147/2014 e condições do Edital, à reallzar-se ás 08:00 horas do dia 15/03/2022; A sessão
pública de julgamento será realizada nas dependências da Secretaria Munkipal de
Administração, na sala da Comissão de Ucitação, sito á Av. Domingos Sertão, NS 1.000,
Bairro São José, Pastos Bons/MA, no dia, hora e local citados, em que serão recebidos os
envelopes de proposta de preços e habilitação. Recomenda-se que seja estabelecido
distanciamento minimo de 01 metro entre os participantes durante a sessão, com
obrigatoriedade do uso de mascaras, luvas, álcool gel e itens de proteção necessário. 0
Edital está disponibilizado, na Integra, no portal de transparência do município no
endereço http://pastosbons.ma.gov.br/. Bem como no sistema virtual do Tribunal de
Contas
https://wvirw6.tce.ma.gov.br/sacop/muralsite/mural.zul, e também poderá ser consultado
e obtidos na sala da CPL, no endere^ acima, de 2*  a 6*, das 08:00 ás 12:00 horas,
podendo ainda ser solicitado através do E-mail: cplpastosbonsma@gmall.com.
Esclarecintento adicional no mesmo endereço e e-mall.

Estado Maranhão endereçodo do no

TOMADA DE PREÇOS N» 5/2022

Processo Administrativo n* OOS.070222/2022.
A Prefeitura Municipal de Pastos Bons/MA, através da Presidente da CPL,

realizará processo llcitatõrio, na modalidade Tomada de Preços, do tipo Mertor 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
munkipals de Pastos Bons-MA. Base Legal: Lei n» 8.666/93 e alterações. Leis
Complementares n* 123/2006 e n* 147/2014 e condições do Edital, à realizar-se ás lOdX)
horas do dia 15/03/2022; A sessão pública de julgamento será realizada nas dependências
da Secretaria Municipal de Administração, na sala da Comissão de Licitação, sito á Av.
Domingos Sertão, NB 1.000, Bairro São José, Pastos Bons/MA, no dia, hora e local citados,
em que serão recebidos os envelopes de proposta de preços e habilitação. Recomenda-
se que seja estabelecido distanciamento mínimo de 01 metro entre os participantes
durante a sessão, com obrigatoriedade do uso de mascaras, luvas, álcool gel e Itens de
proteção necessário. O Edital está disponibilizado, na integra, no portal de transparência
do munkiplo no endereço http://pastosbons.ma.gov.br/. Bem como no sistema virtual do
Tribunal de Contas ^ Estado do Maranhão no endereço
https://www6.tce.ma.gov.br/sacop/muralslte/mural.zul, e também poderá ser consultado
e obtidos na sala da CPL, no endereço acima, de 2' a 6>, das 08:00 ás 12:00 horas,
podendo ainda ser solicitado através do E-mall: cplpastosbonsir»@gir^all.com.
Esclarecimento adicional no mesmo endereço e e-mail.

Pastos Bons-MA, 23 de fevereiro de 2022.
ENOQUE MOTA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULINO NEVES

AVISO OE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA N« 1/2022

A Prefeitura Municipal de Paulino Neves/MA, torna público que realizará a
Licitação na modalidade Concorrência n* 001/2022, cujo certame será regido pela lei
8.666/93 e suas alterações posteriores. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OE
ENGENHARIA PARA REPARO E MANUTENÇÃO NAS UNIDADES OE SAÚDE (UBS) DOS
POVOADOS RIACHO DO MElO, SANTA RITA, SÃO JOSÉ E SEDE (UBS SANTA TEREZINHA),
PARA ATENDER AS NECESSIDADES OA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE
PAULINO NEVES-MA, perfazendo um valor total de RS 866.396,50 (Oitocentos e sessenta e
seis mil, trezentos e noventa e seis reais e cinquenta centavos). Data para Habilitação e
Cadastramento de Propostas Comerciais: dia 28/03/2022 ás 09:00hrs (Nove Horas), no
Auditório Raimundo Lídlo, localizado na Av. Or. Paulo Ramos, s/n®. Centro, Paulino Neves-
MA. Em virtude do combate e enfrentamento da pandemia causada pelo Coronavlrus, o
edital da presente Licitação poderá ser obtido por meio de endereço erulereços eletrônicos
www.tce.m3.gov.br bem como no Portal Transparência do Munklpio. CONSIDERANDO a
atual crise sanitária provocado pelo COVlD-19, serão tomadas as seguintes medidas
sanitárias no curso da presente licitação: Osponlbiilzação de máscaras, luvas e álcool gel
(70®INPM) para todos os presentes: Intensificação da higienização das áreas de acesso à
sala onde a sessão ocorrerá com especial atenção às superfícies mais tocadas assim como
será recomendado a não participação de representantes de empresas Interessadas que se
encontram no grupo de risco conforme deflnidos pelas autoridades em saúde pública.

Paulino Neves-MA, 23 de fevereiro de 2022.
MVRLLA CUNHA GOMES

Presidente da Comissão Permanente de Lidtação

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N* 11/2022- PMPN

TOMADA DE PREÇOS N» 1/2022

Processo Administrativo n® 001.070222/2022.
A Prefeitura Munkipal de Pastos Bons/MA, através da Presidente da CPL,

realizará processo licítatõrio, na modalidade Tomada de Preços, do tipo Menor Preço Por
Item, objetivando a Seleção e Contratação de empresa para presta^ de serviços de
elaboração de mídias, jingles e vekulação em rádio, web e outros serviços para divulgação
das ações do governo municipal de Pastos Bons-MA. Base L^al: Lei n* 8.666/93 e
alterações. Leis Complementares n® 123/2006 e n® 147/2014 e condições do Edital, á
realizar-se às 08:00 horas do dia 14/03/2022; A sessão pública de julgamento será
realizada nas dependências da Secretaria Municipal de Administração, na sala da
Comissão de Licitação, sito à Av. Domingos Sertão, N® 1.000, Bairro São José, Pastos
Bons/MA, no dia, hora e local citados, em que serão recebidos os envelopes de proposta
de preços e habilitação. Recomenda-se que seja estabelecido distanciamento mínimo de
01 metro entre os participantes durante a sessão, com obrigatoriedade do uso de
mascaras, luvas, álcool gel e Itens de proteção necessário. 0 Edital está disponibilizado, na
Integra, 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 CPL, no endereço acima, de 2* a
6®, das 08:00 ás 12:00 horas, podendo ainda ser solkttado através do E-mall:
cplpastosbonsma@gmail.com. Esclarecimento adicional no mesmo endereço e e-mail.

TOMADA OE PREÇOS N» 2/2022

Processo Administrativo n® 002.070222/2022.
A Prefeitura Munkipal de Pastos Bons/MA, através da Presidente da CPL,

realizará processo licitatório, 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 Munkiplo de Pastos Bons-MA. Base Legal: Lei n® 8.666/93 e
alterações. Leis Complementares n* 123/2006 e n® 147/2014 e condições do Edital, á
reallzar-se ás 10:00 horas do dia 14/03/2022; A sesUo pública de julgamento será
realizada nas dependências da Secretaria Municipal de Administração, na sala da
Comissão de Licitação, sito à Av. Domingos Sertão, N® 1.000, Bairro São José, Pastos
Bons/MA, no dia, hora e local citados, em que serão recebidos os envelopes de proposta
de preços e habilitação. Recomenda-se que seja estabelecido distartciamento minimo de
01 metro entre os participantes durante a sessão, com obrigatoriedade do uso de
mascaras, luvas, álcool gel e Itens de proteção necessário. 0 Edital está disponibilizado, na
Integra, no portal de transparência do munkiplo no endereço
http://pastoshons.ma.gov.br/. Bem cort» no sistema virtual do Tribunal de Contas do
Estado do Maranhão no endereço https://www6.tce.magov.br/sacop/mur8lstte/mural.zul,
e também poderá ser consultado e obtidos na sala da CPL, no endereço acima, de 2* a
6', das 08:00 ás 12:00 horas, podendo ainda ser solicitado através do E-mail:
cplpâstosbonsma@gmai!.com. Esclarecimento adicional no mesmo endereço e e-mail.

TOMADA DE PREÇOS N« 3/2022

Processo Administrativo n® 003.070222/2022.
A Prefeitura Munkipal de Pastos Bons/MA, através da Presidente da CPL,

realizará processo licitatório, na modalidade Tomada de Preços, do tipo Menor Preço Por
Item, objetivando a Seleção e Contratação de Empresa Especializada para o fornecimento
de umas funerárias de modo a atender as necessidades do Município de Pastos Bons-MA.
Base Legal: Lei n® 8.666/93 e alterações. Leis Complementares n® 123/2006 e n®
147/2014 e condições do Edital, à realizar-se às 14:00 horas do dia 14/03/2022; A sessão
pública de julgamento será realizada nas dependências da Secretaria Municipal de
Administração, na sala da Comissão de Lkltação, sito á Av. Domingos Sertão, N» 1,000,
Bairro São José, Pastos Bons/MA, no dia, hora e local citados, em que serão recebidos os
envelopes de proposta de preços e habilitação. Recomenda-se que seja estabelecido
distanciamento mínimo de 01 metro entre os participantes durante a sessão, com
obrigatoriedade do uso de mascaras, luvas, álcool gel e Itens de proteção necessário. O
Edital está disponibilizado, na Integra, no portal de transparência do municfpio no
endereço http://pastosbons.ma.gov.br/. Bem como no sistema vinual do Tribunal de

endereço
https://www6.tce.ma.gov.br/sacop/muralsite/mur3l.zul, e também poderá ser consultado
e obtidos na sala da CPL, no endereço acima, de 2* a 6', das 08:00 ás 12:00 horas,
podendo ainda ser solkitado através do E-mall; cplpastosbonsma@gmall.com.
Esclarecimento adkional no n^mo endereço e e-mail.

Maranhãododo EstadoContas no

A Prefeitura Municipal de Paulino Neves/MA, Torna públko que realizará a
Ikitação na modalidade abaixo discriminada, cujo certame será regido pela lei federal n.®
10.520/02, do decreto n« 7.892, de 23 de janeiro  e 2013, LEI COMPLEMENTAR N® 123/06
que Institui 0 estatuto nacional da mkroempresa e da empresa de pequeno porte e sua
alteração lel 147/2014, decreto federal N® 10.024/2019, Apllcando-Se Subsidlariamente, A
Lei n® 8.666/93, Alterações Supervenientes, Além das Condições Estabelecidas No Presente
Edital e Seus Anexos. 0 PRESENTE CERTAME SERÁ CONDUZIDO PELO PRE60EIR0 E EQUIPE
DE APOIO DESIGNADA PELA PORTARIA N«. 114/2021, 01» DE JANEIRO DE 2021. PREGÃO
ELETRÔNICO SRP N» 011/2022- PMPN. PROCESSO ADMINISTRATIVO: N» 012-
01/2022 0107 03 0S ' PMPN. CONSTITUIÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, COM
PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO OE PESSOA JURIDICA PARA
EXECUTAR O OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÉNTiCIOS PARA ATENDER A DEMANDA
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULINO NEVES/MA. CADASTRAMENTO DAS PROPOSTAS
COMERCIAIS E DOCUMENTOS OE HABILITAÇÃO: COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS
23^2/2022 ATÉ ÀS 09H:S9MIN DO DIA 10/03/2022. Horário e Data Para Abertura das
Propostas Comerciais: 10/03/2022 ÀS 10H:00MIN, Endereço Eletrônico do Portal Utilizado
Para Realização do Certame: WWW.PORTALOECOMPRASPU6LICAS.COM.br. O EDITAI DA
PRESENTE UCITAÇÃO PODERÁ SER OBTIDO: NA SALA DA CPLP, SfTUADA NA RUA BOA
ESPERANÇA, S/N», CENTRO - PAUUNO NEVES (MA) - CEP: 65.585-000. Horário de
atendimento: segunda à sexta-feira, de 08h:00mlm às 12h;00mlm. ou nos endereços

www.tce.ma.gov.hr; www.paullnoneves.ma.gov.br;
WWW.portaldecompraspubllcas.com,br; ou pelo e-mall; licitacaocplpn@hotmail.com,

Paulino Neves-MA, 17 de fevereiro de 2022.
KLAILSON DA COSTA FREITAS

Pregoeiro

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA N» 1/2022

Prefeitura Municipal de Paulino Neves-Ma Aviso de Chamada Pública. Chamada Pública
N* 001^022 CP- PMPN- MA. Procedimento Administrativo N’ 017.02/2022.02 PMPN-

0 Munkiplo de Paulino Neves/MA, através da Comissão Permanente de
Licitação, toma público aos Interessados que às 09h00min do dia 18 de março de 2022,
no Auditório Raimundo LIdIo, situado na Avenida Dr’ Paulo Ramos, S/N, Centro, Paulino
Neves/MA, realizará a Chamada Pública n® Xl/2022, para AQUISIÇÃO DE GÊNEROS

eletrônicos:

MA.
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