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AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 010/2021 – SISTEMA DE REGISTRO 
DE PREÇOS. Processo Administrativo nº 3010.2008.10/2021. 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, objetivando a contratação de empresa 
o fornecimento de gases medicinais(recarga) e cilindros(vasilhame) 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 21 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. Pastos 
Bons(MA), 06 de Outubro de 2021. Geila Melo Carvalho –Pregoeira. 
 

 
 
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 011/2021 – SISTEMA DE REGISTRO 
DE PREÇOS. Processo Administrativo nº 3010.2008.11/2021. 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, 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 10:00 horas do dia 21 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. Pastos 
Bons(MA), 06 de Outubro de 2021. Geila Melo Carvalho –Pregoeira. 
 

 
 
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 012/2021 – SISTEMA DE REGISTRO 
DE PREÇOS. Processo Administrativo nº 3010.2008.12/2021. 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, objetivando a contratação de empresa 
para o fornecimento de de combustível diversos para atender as necessidades das 
Secretarias Municipais, 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 21 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 
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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 citados e no número provisoriamente +55 98 996027994. Pastos 
Bons(MA), 06 de Outubro de 2021. Geila Melo Carvalho –Pregoeira. 
 
 

 

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 013/2021 – SISTEMA DE REGISTRO 
DE PREÇOS. Processo Administrativo nº 3010.2008.13/2021. 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, objetivando a contratação de empresa 
para o fornecimento de gas de cozinha tipo glp 13 litros para atender as 
necessidades das Secretarias Municipais, 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 16:00 horas do dia 21 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.zule 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. Pastos 
Bons(MA), 06 de Outubro de 2021. Geila Melo Carvalho –Pregoeira. 
 
 

 

TERMO DE ADESÃO Nº 013/2021 
Processo Administrativo nº 3010.2607.153/2021 

 

A Prefeitura Municipal de Pastos Bons – MA, através da Secretaria Municipal de 
Administração informa a que possa interessar QUE: CONSIDERANDO a necessidade 
das Secretarias Municipais e que necessita da CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 

PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 
CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS 
SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONSIDERANDO o Termo de Liberação do Órgão 
Gerenciador; CONSIDERANDO o TERMO DE ACEITE e APRESENTAÇAO DE PROPOSTA 
e HABILITAÇÃO da empresa; ADERIU na forma de CARONA,  à ATA  de REGISTRO DE 
PREÇOS nº 009/2021,  de 16(dezesseis) de julho do ano de 2021, resultante do 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021   – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP), 
aberto através do Processo Administrativo nº 01.2805.011 /2021, Tipo Menor 
Preço/Item, da Prefeitura Municipal de Sucupira do Norte, publicado datada de 16 
de julho de 2021 e publicada no Diário Oficial dos Municípios do Maranhão, na terça 
feira, 20 de julho de 2021, ANO XV, Na 2646, em que foram registrados os preços 
da Empresa CINTHYA THAYNAN CARDOSO REIS (TR3 LOCACOES E SERVICOS). CNPJ: 
30.947.056/0001-19, sediada na RUA MANOEL FELINTO, Nº 266, SACA B, BAIRRO 
SÃO JOSÉ, PASTOS BONS/MA - CEP: 65.870-000 cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E 
CORRETIVA DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, conforme solicitação constante nos 
autos deste processo.PASTOS BONS (MA), 02 de agosto de 2021. Paulo Emílio Alves 
Ribeiro - Secretário Municipal de Administração; Vera Lúcia Ferreira Costa Mota - 
Secretária Municipal de Saúde; Claudiana Câmara Guimarães Costa - Secretária 
Municipal de Educação; Marcia Barbalho Teixeira Rêgo - Secretária Municipal de 
Assistência Social. 
 
 

 

DECRETO Nº. 42/2021, DE 04 DE OUTUBRO DE 2021. 
 
  

“Dispõe sobre a transferência do Feriado Nacional 
comemorado no dia 12 de outubro 2021 e dá outras 
providências”.  

  
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE PASTOS BONS, Estado do Maranhão, no uso 
das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de 
Pastos Bons e a Constituição Federal;  

 
 

DECRETA: 
 

 
Art. 1º- Transferir, em caráter excepcional o feriado nacional do dia 12 

de outubro de 2021 (terça-feira), ocasião em que é comemorado culto público e 

oficial a Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil para o dia 14 de outubro de 

2021(quinta-feira), do ano em curso, no âmbito das repartições públicas municipais. 
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Parágrafo Único: O dispositivo no caput não se aplica a Comissão 

Permanente de Licitação – CPL do município, ao atendimento emergencial do 

Hospital Municipal Theoplistes Teixeira, SAMU, Centro de Referência Municipal 

Covid-19, cujas direções tomarão as medidas necessárias para manter o 

atendimento de pronto- socorro, remoções para outras unidades de saúde e demais 

atendimentos emergenciais. 

Art. 2°- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Pastos Bons, Estado do Maranhão, 

aos quatro dias do mês de outubro de 2021.  

 

  
ENOQUE FERREIRA MOTA NETO 

Prefeito Municipal 
 

                                             

 

DECRETO Nº. 43/2021, DE 04 DE OUTUBRO DE 2021. 

 

“Decreta Ponto Facultativo em todos os órgãos da 
Prefeitura Municipal de Pastos Bons-Ma no 
expediente do dia 15 de outubro de 2021 e dá outras 
providências.” 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE PASTOS BONS, Estado do Maranhão, no 

uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Constituição Federal e pela Lei 

Orgânica do município e; 

CONSIDERANDO o decreto n.º 52.682 de 14 de outubro de 1963; 

DECRETA: 

 

                    Art. 1º- Fica decretado PONTO FACULTATIVO em todos os órgãos da 

Prefeitura Municipal no expediente do dia 15 de outubro de 2021 (sexta-feira), em 

decorrência das comemorações dedicadas ao dia do Professor. 

                   Parágrafo Único: O dispositivo no caput não se aplica a Comissão 

Permanente de Licitação – CPL do município, ao atendimento emergencial do 

Hospital Municipal Theoplistes Teixeira, SAMU, Centro de Referência Municipal 

Covid-19, cujas direções tomarão as medidas necessárias para manter o 

atendimento de pronto-socorro, remoções para outras unidades de saúde e demais 

atendimentos emergenciais. 

                    Art. 2°- Este decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas 

as disposições em contrário. 

          Palácio José Gonçalo de Sousa, Pastos Bons, Estado do Maranhão, aos 

quatro dias do mês de outubro de dois mil e vinte e um. 

 

 

                                                ____________________________________ 

ENOQUE FERREIRA MOTA NETO 
PREFEITO MUNICIPAL 
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