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LEI: 

 
 

  

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 02.2601.054/2021 
Pregão Presencial nº 010/2021  
Objeto: Contratação de empresa para os Serviços de Locação de Veículos e 
Máquinas Pesadas, para atender as necessidades das Secretarias municipais do 
município de Pastos Bons – Ma. 
 

A Secretaria Municipal de Saúde, através da sua secretária, 
Senhora Vera Lúcia Ferreira Costa Mota, no uso de suas atribuições legais e na 
defesa do interesse público, com amparo no Artigos 38, inciso IX e Artigo 49, §3⁰, 
ambos da Lei Federal n⁰ 8.666/93 e acompanhando o parecer jurídico da 
Procuradoria Geral, Resolve: 

REVOGAR o certame licitatório, modalidade Pregão Presencial 
(SRP) n⁰ 010/2021, que tem por objeto a Contratação de empresa para os Serviços 
de Locação de Veículos e Máquinas Pesadas, para atender as necessidades das 
Secretarias municipais do município de Pastos Bons – Ma. 

Determino ainda, que seja instaurado novo procedimento 
licitatório, na mesma modalidade de licitação, para aquisição dos referidos bens.  

 Face ao desfazimento do processo licitatório, determino que 
fique assegurado o contraditório e a ampla defesa aos interessados, como 
também a publicidade pelos meios oficiais da presente decisão para que todos 
tenham conhecimento. 
Pastos Bons – MA, 18 de maio de 2021; Vera Lúcia Ferreira Costa Mota; 
Secretária Municipal de Saúde de Pastos Bons - MA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 02.2601.054/2021 
Pregão Presencial nº 010/2021  
Objeto: Contratação de empresa para os Serviços de Locação de Veículos e 
Máquinas Pesadas, para atender as necessidades das Secretarias municipais do 
município de Pastos Bons – Ma. 
 

A Secretaria Municipal de Administração, através do seu 
secretário, Senhor Paulo Emílio Alves Ribeiro, no uso de suas atribuições legais e 
na defesa do interesse público, com amparo no Artigo 38, inciso IX e Artigo 49, 
§3⁰, ambos da Lei Federal n⁰ 8.666/93 e acompanhando o parecer jurídico da 
Procuradoria Geral, Resolve: 

REVOGAR o certame licitatório, modalidade Pregão Presencial 
(SRP) n⁰ 010/2021, que tem por objeto a Contratação de empresa para os Serviços 
de Locação de Veículos e Máquinas Pesadas, para atender as necessidades das 
Secretarias municipais do município de Pastos Bons – Ma. 

Determino ainda, que seja instaurado novo procedimento 
licitatório, na mesma modalidade de licitação, para aquisição dos referidos bens.  

 Face ao desfazimento do processo licitatório, determino que 
fique assegurado o contraditório e a ampla defesa aos interessados, como 
também a publicidade pelos meios oficiais da presente decisão para que todos 
tenham conhecimento. 
Pastos Bons – MA, 18 de maio de 2021 - PAULO EMÍLIO ALVES RIBEIRO -
Secretário Municipal de Administração de Pastos Bons - MA 
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