SUMÁRIO
LEI:
AVISOS DE LICITAÇÃO: Páginas............................................................1/2
1/6
PORTARIAS: Páginas..............................................................................2/3

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
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,
LEI:PORTARIA N.º 193/2021 DE 23 DE SETEMBRO DE 2021.
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
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solicitado através do E-mail: cplpastosbonsma@gmail.com. Esclarecimento
Dispõe sobre a exoneração de servidor da função de
adicional no mesmo endereço e e-mail citados e no número provisoriamente +55
Pregoeiro Substituto e dá outras providências.
98 996027994. Pastos Bons(MA), 06 de Outubro de 2021. Geila Melo Carvalho –
Pregoeira.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PASTOS BONS, ESTADO DO
MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais,
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.

RESOLVE:

Art. 1º - Exonerar o senhor Thomas Edson de Araujo e Silva Junior,
CPF: 031.663.283-00 da função de Pregoeiro Substituto do Município de Pastos
Bons-Ma.
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura,
revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Pastos Bons, Estado do
Maranhão, aos vinte e três (23) dias do mês de setembro de 2021.
Dê ciência, publique-se e cumpra-se.

______________________________________
ENOQUE FERREIRA MOTA NETO
Prefeito Municipal

PORTARIA N.º 194/2021 DE 07 DE SETEMBRO DE 2021.

LEI:

PORTARIA N.º 195/2021 DE 07 DE SETEMBRO DE 2021.
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Dispõe sobre a concessão para Licença Sindical e dá
outras providências.

Dispõe sobre a concessão para Licença Sindical e dá
outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PASTOS BONS, ESTADO DO

O PREFEITO MUNICIPAL DE PASTOS BONS, ESTADO DO

MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Constituição

MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Constituição

Nacional e de acordo com a Lei Orgânica do Município,

Nacional e de acordo com a Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder Licença Sindical remunerada à servidora Pamella

Art. 1º - Conceder Licença Sindical remunerada ao servidor Joelson

Costa da Silva, CPF: 044.067.733-55, AOSD, matricula 662, lotada na Secretaria

Nunes de Santana, CPF: 017.446.913-63, AOSD, matrícula 534, lotado na

Municipal de Saúde de Pastos Bons-Ma.

Secretaria Municipal de Educação de Pastos Bons-Ma.

Parágrafo Único: Fica a servidora a disposição do Sindicado dos

Parágrafo Único: Fica o servidor a disposição do Sindicado dos

Servidores Públicos Municipais de Pastos Bons, Nova Iorque, São João dos Patos

Servidores Públicos Municipais de Pastos Bons, Nova Iorque, São João dos Patos

e Sucupira do Norte- SINDSERVMAI, pelo período do mandado de Secretária Geral

e Sucupira do Norte - SINDSERVMAI, pelo período do mandado de Secretário de

do Sindicato para o qual a servidora foi eleita conforme ata de eleição, ou seja,

Finanças e Administração do Sindicato para o qual o servidor foi eleito conforme

de 29 de julho de 2021 a 29 de julho de 2025, ou até que haja nova decisão das

ata de eleição, ou seja, de 29 de julho de 2021 a 29 de julho de 2025, ou até que

partes.

haja nova decisão das partes.
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura,

revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Pastos Bons, Estado do
Maranhão, aos sete dias do mês de outubro de 2021.
Dê ciência, publique-se e cumpra-se.

______________________________________
ENOQUE FERREIRA MOTA NETO
Prefeito Municipal

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura,
revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Pastos Bons, Estado do
Maranhão, aos sete dias do mês de outubro de 2021.
Dê ciência, publique-se e cumpra-se.

______________________________________
ENOQUE FERREIRA MOTA NETO
Prefeito Municipal

