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veiculação em rádio, web e outros serviços para divulgação das ações do
governo municipal 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 ns 8.666/93 e
alterações posteriores. Leis Complementares ne 123/2006 e nS 147/2014, e as
condições do Edital à realizar-se às 08:00 horas do dia 14 de março de 2022; A
sessão pública de julgamento será realizada nas dependências da Secretaria
Municipal de Administração, na sala da Comissão Permanente de Ucitação -
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
recomendações do Município e da OMS informamos que a sessão ocorrerá em
local aberto e arejado, que será estabelecido distanciamento mínimo de 01

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;//pasto5bons.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, Nc 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: cpipastosbonsma@gmail.com. Esclarecimento
adicionai no mesmo endereço e e-mail. Pastos Bons(MA), 23 de fevereiro de
2022. Geila Melo Carvalho -Presidente de CPL.
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MA. DATA DAMunicipal de Ensino no Município de PASTOS BONS -
ASSINATURA; 16/02/2022. CONTRATADO: EDUC CONSULTORIA LTDA, CNPJ n.«
10.791.541/0001-39. REPRESENTANTE: LISANGELA ALMEIDA DE SOUSA,
portador do R.G. n.« 00073620297-8 SSPMA, e do CPF n.® 629.853.963-87.
VALOR DO CONTRATO; RS66.060,75 (sessenta e seis mil e sessenta
setenta e cinco centavos). DOTAÇÃO:

12.361.0038.1026.0000-CAPACITAÇÃO DE DOCENTES - ENSINO
FUNDAMENTAL -12.365.0038.1031.0000 - CAPACITAÇÃO DE DOCENTES -
ENSINO INFANTIL - 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa
Jurídica; VIGÊNCIA: 16/02/2022 a 16/10/2022. BASE LEGAL; Lei Federal n»
8.666/93 e alterações. Claudiana Câmara Guimarães Costa. Secretaria
Municipal de Educação.
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EXTRATO DE CONTRATO. CONTRATO ADMINISTRATIVO DEERRATA; _ , ^

FORNECIMENTO N5 048/2021. REF: PREGÃO PRESENCIAL N«017/2021
Sistema de Registro de Preços - SRP. A Prefeitura Municipal de Pastos Bons -
MA, informa a todos que possa interessar que o EXTRATO DO CONTRATO
ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO N8048/2022, publicado no Diário Oficial
do Município -DOM - Edição n80273 de TERÇA-FEIRA, 18 DE JANEIRO DE 2022,
PÁG 2; OBJETO; o fornecimento de materiais de consumo (tipo peças e pneus),
afim de atender as necessidades da Secretaria de Administração; ONDE LEU-SE.
: CONTRATO DE FORNECIMENTO N» 047/2022; fornecimento de materiais de
consumo (tipo peças e pneus), afim de atender as necessidades da Secretaria
de Saúde- VALOR DO CONTRATO RS72.760,00 (setenta  e dois mil e setecentos
e sessenta reais); DOTAÇÃO: 10.122.0090.2028 - MANUTENÇÃO E
FUNCIONAMENTO DO FMS - MATERIAL DE CONSUMO - 10.302.0091.240
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO HOSPITALARES; LEIA-SE:: CONTRATO
DE FORNECIMENTO N8 048/2022; fornecimento de materiais de consumo (tipo

necessidades da Secretaria depeças e pneus)

^ AVISO DE LICITAÇÃO j

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS; N» 02/2022.Processo
Administrativo n® 002.070222/2022. 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 Empresa
Especializada na Prestação de serviços de assessorla técnica na elaboração de
projetos para captação de recursos para 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

Anexo 1 do Edital; o qual será processado e
Lei Federal nS 8.666/93 e alterações

com Projeto Básico disposto no
julgado em conformidade com a

, afim de atender as
Administração; VALOR DO CONTRATO R$297.127,20 (duzentos e noventa e

vinte centavos); DOTAÇÃO;sete mil e cento e vinte e sete reais e
04.122.0020.2005.0000

ADMINISTRAÇÃO - 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; As demais
informações estão corretas. PAULO EMÍLIO ALVES RIBEIRO. Secretário
Municipal de Administração.

MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA

posteriores. Leis Complementares n» 123/2006 e n» 147/2014, e as condições
do Edital à realizar-se às 10:00 horas do dia 14 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

recebidos os envelopes de

r^AVISO DE LICITAÇÃO j

LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS: NS 01/2022.ProcessoAVISO DE

Administrativo ns 001.070222/2022. 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
empresa para prestação de serviços de elaboração de mídias, jingles e

- MA, no dia, hora e local citados, em que serão
habilitação. Em atendimento as recomendações do

sessão ocorrerá em local aberto e
proposta de preços e
Município e da OMS informamos que a
arejado, que será estabelecido distanciamento mínimo de 01 metros de cada
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^ AVISO DE UCITAÇÃO A
i

participante durante a sessão e que será obrigatória a utilização de mascaras,
iuvas 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/murat.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, 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: 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

AVISO DE LICITAÇÃO, TOMADA DE PREÇOS: N» 04/2022.Processo
Administrativo nS 004.070222/2022. 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
Empresa Especializada para Capacitação, Treinamentos e Palestra de
Servidores das Secretarias Municipais 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 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 Secretaria Municipal de Administração, na sala da Comissão
Permanente de Licitação- CPL, situada a Av, Domingos Sertão, Ns 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 Integra, no portal de transparência do município no
endereço http://pastosbons.ma.gov.br/. bem como no sistema virtual do
Tribunal
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 Prefeitura na Av. Domingos Sertão, N8 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
adicional no mesmo endereço e e-mail. Pastos Bons(MA), 23 de fevereiro de
2022. Geila Melo Carvalho -Presidente de CPL.

do Estado do Maranhao no endereçode Contas
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^ AVISO DE LICITAÇÃO A
À

LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS: N5 03/2022.ProcessoAVISO DE

Administrativo ne 003.070222/2022. 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
Empresa Especializada para o fornecimento de urnas funerárias de modo a
atender as necessidades do Município de Pastos Bons-MA, de conformidade

quantidades e espécies contidas no Anexo I - PROJETO BÁSICO, partecom as

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 ns
123/2006 e n2 147/2014, e as condições do Editai  à realizar-se às 14:00 horas
do dia 14 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, NS 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

local aberto e arejado, que será estabelecidosessão ocorrerá em

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 http://pastosbons.ma.gov.br/. bem como no sistema virtual do
Tribunal de Contas do Estado do
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 Prefeitura na Av. Domingos Sertão, NS 1000, Bairro São
José, Pastos Bons/MA, de 2S a 6S, das 08:00 ás 12:00 horas, podendo ainda ser
solicitado através do E-mail: cplpastosbonsma@gmaii.com. Esclarecimento
adicional no mesmo endereço e e-mail. Pastos BpnsjMA), 23 de fevereiro de
2022. Geila Meio Carvalho -Presidente de CPL.

Maranhão no endereço

r^ AVISO DE LICITAÇÃO j
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LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS: N9 05/2022.ProcessoAVISO DE

Administrativo ns 005.070222/2022. 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
empresa para fornecimento 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 no Anexo
l - PROJETO BÁSICO, parte integrante deste Edital, em conformidade com
Projeto Básico disposto no Anexo I do Edital; o qual será processado e julgado
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conforme edital e anexos. O Edital poderá ser obtido gratuitameníe
nos sítios www.maraiadosena.ma.gov.br e www.licitamaraia.com.br.

Esclarecimentos adicionais no endereço supra ou pelo e-inail licita-
caopmms@gmail.com. de 2° à 6" feira, das 08h:(.>0min às I2Ii:0()min.
Marajá do Sena MA, 23 de fevereiro de 2022. Bruno Henrique Gal-
vão de Oliveira. Secretário Municipal de Saúde.

que a sessão ocorrerá em local aberto e arejado, que será estabele
cido distanciamento mínimo de 01 metros de cada participante du
rante a sessão e que será obrigatória a utilização de mascaras, luvas
e que cada participante porte seu frasco de álcool e itens de prote
ção necessário. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no portal
de transparência do município no endereço hitpi.Vpastosbúns.ma.gov.
br . bem como no sistema virtual do Tribunal de Contas do Estado

do Maranhão no endereço https://www6.tce.ma.gov.br/sacQp/mu-
ralsite/mural.zul. c também poderá ser consultado  c obtidos na sala
da Comissão Pemtanente de Licitaçào-CPL, localizada no Prédio da

Prefeitura na Av. Domingos Sertão. N" 1000, Bairro Sàr> José, Pastos
Bons/MA, de 2“ a das 08:00 ás 12:00 horas, podendo ainda ser
solicitado através do E-mail: cplpastQshonsma@.gmail.com. Esclare
cimento adicional no mesmo endereço e e-raail. Pastos Bons{MA),

23 de fevereiro dc 2022. Geila Melo Carvalho Presidente de CPI-

CHAVÍAÍ)APÚBI,ICAN‘“ 002/2022-CPL/PVIMS. A PREFEITU
RA MUNICIPAL DE MARAJÁ DO SENA - MA. sito na Av. Dcp.
César Bandeira, s/n. Centro, Marajá do Sena - MA. torna público,
para conhecimento dos interessados a Cl lAMAD.A PUBLIC/A para o
credenciamento de pessoas juridicas especializadas na área dc saúde
para a prestação de serviços de realização de exames laboratoriais e
de imagem de interesse da Secretaria Municipal de Saúde de Mara
já do Sena M.A. .A documentação para credenciamento deverá ser
entregue até às IÜh:00min (dez horas) do dia 28 de março de 2022,
conforme edital e anexos. O Edital poderá ser obtido graiuitamente
no sítio www.maraiadosena.ma.gQV.br. pelo e-mail licitacaopmms@,
gmail.com. ou no endereço supra. Esclarecimentos adicionais nos en
dereços retro, de 2" à 6“ feira, das Ü8b:00min às 12h:00min. Marajá
do Sena MA, 23 dc fevereiro dc 2022. Bruno Henrique Galvào dc
Oliveira. Secretário Municipal dc Saúde.

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS: N“ 02/2022.Pro-
cesso Administrativo n" 002.070222/2022. A Prefeitura Municipal de
Pastos Bons - MA, através da Presidente da CPL, toma público para
^lonhecimento dos interessados que está realizando licitação na mo-
ialidade TOMADA DE PREÇOS, do tipo Menor Preço GLOBAL,
)bjetivando 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 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 n® 8.666/93 e alterações posteriores. Leis Complemen
tares n® 123/2006 e n" 147/2014, e as condições do Edital à realizar-

-se às 10:00 horas do dia 14 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 estabele
cido distanciamento mínimo de 01 metros de cada participante du
rante a sessão e que será obrigatória a utilização de mascaras, luvas
e que cada participante porte seu frasco de álcool e itens de prote
ção necessário. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no portal
de transparência do município no endereço http:/.'pastosbons.ina.gov.
br. bem como no sistema virtual do Tribunal de Contas do Estado

do Maranhão no endereço https://www6.tce.ma.gov.br/sacop/mu-
ralsite/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, N“ 1000, Bairro São José, Pastos
Bons/MA, dc 2“ a 6“, das 08:00 ás 12:00 horas, podendo ainda ser j
solicitado através do E-mail: cplpastosbonsma@gmail.com. Esclare
cimento adicional no mesmo endereço e e-mail. Pastos Bons(MA),
23 de fevereiro de 20_2? Gfila MpIo Carvalho -PrpsiHçnt^e CPÍ. j

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR - MA

AMSO DE LICITACÂO, lOMADA DE PREÇOS N" 002/2022-
CPÍ /PMM. PROCESSO ADMINISTRATIVO N" Ü.39/2022-AI.

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura de Miradoi, por
meio de seu Presidente. Antônio Barros Araújo, com flücro na Toma
da de Preços N" 02/2022 - CPL/PMM, cujo objeto é  a contratação de
empresa para execução dc serviços de pavimentação, município de
MiradoivMA toma público para conhecimento dos interessados que
realizará a sessão de licitação no dia 16 de março de 2022 às ()9:00hs,
na sede da CPL localizada provisoriamente na Travessa Paulo Ra
mos, S.''N. Centro - Mirador/MA. O presente Edital esta à disposição
dos interessados na Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura
Municipal de Mirador podendo ainda scr adquiridos GRATUITA-
MENTE no portal da transparência do município por meio do link
http: /www.transparencia.mirador.ma.gov.br/acessolnfQrmacao/lici-
tacao/tee ou ainda no Sistema de Acompanhamento de Contratações
Públicas do Tribunal de Contas do Maranhão (“SACOP”) via o se
guinte link httDs://site.tce.ma.gov.br/, São Luís, 22 de fevereiro de
2022. Antônio Barros .Aiaújo-Presidente da CPL/PMM.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS - MA

AMSO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS: N" 01/2022,
Processo Administrativo n® 001,070222/2022. A Prefeitura Municipal
de Pastos Bons - MA, através da Presidente da CPL, toma públi
co para conhecimento dos interessados que está realizando licitação i
na modalidade TOMADA DE PREÇOS, do tipo Menor Preço POR /
ITEM. objetivando a Seleção e Contratação de empresa para pres
tação de serviços de elaboração de mídias, jingles e veiculação em
rádio, web e outros serviços para divulgação das ações do governo
municipal de Pastos Bons-MA, de conformidade com as quantidades
e espécies contidas no Anexo I - PROJETO BÁSICO, parte integran
te 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 Comple
mentares 11° 123/2006 e n° 147/2014, e as condições do Edita! à reali-
zar-se às 08:00 horas do dia 14 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

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS: N° 03/2022.Pro-
cesso Administrativo n° 003.070222/2022. 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
0 fornecimento de umas funerárias de modo a atender as necessi
dades 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 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 14:00 horas do dia 14 de março de 2022: A ses-
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS TOMADA DE PREÇOS NS 4/2022

Processo Administrativo n« 004.070222/2022.
A Prefeitura Municipal de Pastos Bons/MA, através da Presidente da CPI,

realitari processo licitatério, na rnodalldade Tomada de Preços, do tipo Menor Preço Por
Item, objetivando a SeleçSo e Contratação de Empresa Especializada para Capacitação,
Treinamentos e Palestra de Servidores das Secretarias Municipais de Pastos 8ons/MA.
Base Legal: Lei ns 8.666/93 e aKeraç6es, Leis Complementares n* 123/2006 e ns
147/2014 e condições do Edital, à realizar-se às 08:X 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 à Av. Domingos SertSo, N* 1.000,
Bairro São José, Pastos 8ons/MA, no dia, hora e locai citados, em que serão recebidos os
envelopes de proposta de preços e habilitação. Recomenda-se que seja estabelecido
distanciamento mínimo de 01 rrtetro 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 município no
endereço http://pastosbons.ma.gov.br/. Bem como no sistema virtual do Tribunal de
Contas

https://wvrw6.tce.ma.gov.br/sacop/muralsrte/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: cplpastosbonsma€>gmall.com.
Esclarecimento adicional no mesmo endereço e e-mall.

do Estado do Maranhão endereçono

AVISOS DE LICITAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA NS 1/2022

Processo Administrativo n» X7.070222/2022.
A Prefeitura Municipal 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, 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, 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 às 09:00 horas do dia 23 de março de
2022. A sessão pública de julgamento será realizada na prefeitura municipal de Pastos
Bons-MA. O Edital está disponibilizado, na integra, no endereço eletrônico:
https://wvirw.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
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, Ne lOOO, Bairro São José, Pastos Bons/MA, de 2* a 6>,
das 08:00 ás 12:00 horas, podendo ainda ser soikltado através do E-mall:
cpipastosbonsma^gmaii.com. Esclarecimento adicional no mesrrto endereço e e-mail.

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 Pregão, 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 L^al: Lei n* 10.520/02, Decreto Federai n* 10.024/2019, Decreto
Municipal nP 006/2021, de 04/01/2021, Leis complementares n* 123/2006, alterada pela
Lei n* 147/14, Decreto Federal n< 8.538/15 e alterações e Lei n* 8.666/93 e suas
alterações e as condições do Edital, à realizar-se às 14:00 horas do dia 15/03/2022. A
sessão pública de julgamento será realizada na prefeitura municipal de Pastos Bons-MA.

eletrônico:

https://www.bbmnetllciiacoes.com.br: através portal de transparência do município no
endereço http://pastosbons.ma.gov.br/. Bem como no sisterrta virtual do Tribunal de
Contas

https://www6.tce.ma.gov.br/sacop/muralslte/mural.zul, e também poderá ser consultado
e obtidos na sala da CPL, sito à 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 adiclortal no mesmo endereço e e-
maíl.

do Estado do Maranhão endereçono

O  Edital está disponibilizado. Integra, endereçona no

do Estado do Maranhão endereçono

TOMADA DE PREÇOS N* 5/2022

Processo Administrativo n< 005.070222/2022.
A Prefeitura Municipal de Pastos Bons/MA, através da Presidente da CPL,

realizará processo llcitatôrlo, na modalidade Tomada de Preços, do tipo Menor Preço Por
Item. objetivando a Seleção e contratação de empresa para fornecimento e presta^ de
serviços de buffet e decoração de ambientes para atender as necessidades das secretarias
municipais de Pastos Bons-MA. Base Legal: Lei ns 8.666/93 e alterações. Leis
Complementares n< 123/2006 e ns 147,^014 e condições do Edital, à realizar-se às 10:00
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 à 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. O 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 ertdereço
http$://www6.tce-ma.gov.hr/sacop/muralsite/murai-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: cplpastosbonsma9gmail.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 DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA N* 1/2022

A Prefeitura Municipal de Paulino Neves/MA, torrta 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 DE
ENGENHARIA PARA REPARO E MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE (UBS) DOS
POVOADOS RIACHO DO MEIO, SANTA RITA, SÃO JOSÉ E SEDE (UBS SANTA TEREZINHA),
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE
PAULINO NEVES-MA, perfazendo um valor total de R$ 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 às 09:00hrs (Nove Horas), no
Auditório Raimundo Lidio, localizado na Av. Dr. Paulo Ramos, s/n*. Centro, Paulino Neves-
MA. Em virtude do combate e enfrentamento da pandemia causada pelo Coronavirus, o
edital da presente Licitação poderá ser obtido por melo de endereço endereços eletrônicos
www.tce.ma.gov.br bem como no Portal Transparência do Município. CONSIDERANDO a
atual crise sanitária provocado pelo COVID-19, serão tomadas as seguintes medidas
sanitárias no curso da presente licitação: Disponiblllzação de máscaras, luvas e álcool gel
(70*lNPMj 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 confomte definidos pelas autoridades em saúde pública.

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

Presidente da Comissão Permanente de Lidtação

AVISO DE UCITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N» 11/2022- PMPN

A Prefeitura Municipal de Paulino Neves/MA, Torna público que realizará a
licitação na modalidade abaixo discriminada, cujo certame será regido pela lei federal n.*
10.520^2, do decreto n« 7.892, de 23 de janeiro e 2013, LEI COMPLEMENTAR N* 123/06
que institui o estatuto nacional da mkroempresa e da empresa de pequeno porte e sua
alteração lei 147/2014, decreto federal N* 10.024/2019, Aplicando-Se Subsidiariamente, A
Lei n* 8.666/93, Alterações Supervenientes, Além das Condições Estabelecidas No Presente
Edital e Seus Anexos. O PRESENTE CERTAME SERÁ CONDUZIDO PELO PREGOEIRO E EQUIPE
DE APOIO DESIGNADA PELA PORTARIA N*. 114/2021, 01» DE JANEIRO OE 2021. PREGÃO
ELETRÔNICO SRP N* 011/2022- PMPN. PROCESSO ADMINISTRATIVO: N» 012-
01/2022.01.02.03.05 • PMPN. CONSTITUIÇÃO OE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, COM
PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO OE PESSOA JURIDICA PARA
EXECUTAR 0 OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULINO NEVES/MA, CADASTRAMENTO DAS PROPOSTAS
COMERCIAIS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS
23/02/2022 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.PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.Bfi, O EDITAL DA
PRESENTE LICITAÇÃO PODERÁ SER OBTIDO: NA SALA DA CPtP, SITUADA NA RUA BOA
ESPERANÇA, S/N», CENTRO - PAULINO NEVES (MA) - CEP: 65-5M-000- Horário de
atendimento; segunda à sexta-feira, de OShOOmIm às 12h:00mim, ou nos endereços

www.paullnoneves.ma.gov.br;
vrvxw.portaldecompraspubiicas.com.br; ou pelo e-mall: llcltacaocplpn9hotmail.com,

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

Pregoelro

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA N» 1/2022

Prefeitura Municipal de Paulino Neves-Ma Aviso de Chamada Pública. Chamada Pública
N* 001/2022 CP- PMPN- MA. Procedimento Administrativo N' 017.02/2022.02 PMPN-

O Município de Paulino Neves/MA, através da Comissão Permanente de
Licitação, torna público aos interessados que às 09h00min do dia IB 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» 001/2022, para AQUISIÇÃO DE GÊNEROS

eletrônicos; www-tce.ma.gov.br;

MA.

TOMADA DE PREÇOS N» 1/2022

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

realizará processo llcitatôrlo, na modalidade Tomada de Preços, do tipo Menor Preço Por
Item, objetivando a Seleção e Contratação de empresa para prestação de serviços de
elaboração de mídias, jingles e veiculação em rádio, web e outros serviços para divulgação
das ações do governo municipal de Pastos Bons-MA. Base Legal: Lei n» 8.666/93 e
alterações, leis Complemerttares n» 123/2006 e n» 147/2014 e condições do Edital, à
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 mfnimo 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,
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 enrfereço acima, de 2< a
6», das 08:00 ás 12:00 horas, podendo ainda ser solicitado através do E-mall:
cplpa5tosbon5tna9gmall.com. Esclarecimento adicional no mesmo endereço e e-mall.

portal de transparência do município endereçono no

TOMADA DE PREÇOS N» 2/2022

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

realizará processo llcitatôrlo, na modalidade Tomada de Preços, do tipo Menor Preço
Global, objetivando a Seleçte e Contratação de Empresa Especializada na Prestação de
serviços de assessorla técnica na elaboração de projetos para captação de recursos para
atender as necessidades do Munkiplo 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, à
realizar-se às 10:00 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, sho à Av. Domingos Sertão, N» 1.000, Bairro São José, Pastos
BonsAYlA, 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 partkioantes durante a sessão, com obrigatoriedade do uso de
mascaras, luvas, álcool gel e Itens de proteção necessário. O Edital está disponibilizado, na
íntegra,
http://pastosbons.ma.gov.br/. Bem cotrro no sistema virtual do Tribunal de Contas do
Estate 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 entfereço acima, de 2< a
6*. das 08;(X3 ás 12:00 horas, podendo ainda ser solicitado através do E-mall:
cplpastosbonsma9gmail.com. Esclarecimento adicional no mesmo endereço e e-mall.

porta) de transparência do município endereçonono

TOMADA DE PREÇOS N» 3/2022

Processo Administrativo n» 003.070222/2022.
A Prefeitura Municipal 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 Sele^ 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 reallzar-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 Licitação, sito à Av. Domingos Sertão, N» 1.000,
Bairro São José, Pastos Bons/MA, no dia, hora e íocal citados, em que serão recebidos os
envelopes de proposta de preços e habilitação. Recomet>da-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 município no
endereço http://pastosbons.ma.gov.br/. Bem como no sistema virtual do Tribunal de
Contas
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-mali: cplpastosbonsma9gmall.com.
Esclarecimento adicional no mesmo endereço e e-mall.

endereçodo Estado do Maranhão no
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