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PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS – MA 
  
AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS: Nº 006/2021.Processo 
Administrativo nº 3010.1205.115/2021. 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 pessoa 
jurídica de direito privado para a realização dos serviços de consultoria e 
assessoria jurídica, em âmbito administrativo e judicial, consistente na defesa 
dos interesses do ente público perante a Justiça Estadual e Federal, com o 
acompanhamento de processos no âmbito do primeiro e segundo grau de 
jurisdição de natureza complexa, por específica e exclusiva solicitação do gestor 
e procuradoria para atender as necessidade do Município, 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 nº 8.666/93 e alterações posteriores, Leis Complementares nº 
123/2006 e nº 147/2014, e as condições do Edital à realizar-se às 08:00 horas 
do dia 09 de junho de 2021 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, Nº 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 02 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 e seus anexos 
estão à disposição de interessados no mesmo endereço para consulta gratuita 
ou aquisição impressa mediante pagamento de DAM, de 2ª a 6ª, das 08:00 ás 
12:00 horas. Esclarecimento adicional no mesmo endereço e através E-mail: 
cplpastosbonsma@gmail.com. Pastos Bons (MA), 20 de maio de 2021. Geila 
Melo Carvalho –Presidente de CPL. 
 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS – MA 
 
AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS: Nº 007/2021.Processo 
Administrativo nº 3010.1205.116/2021. 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 pessoa 
jurídica de direito privado para a realização dos serviços de Elaboração de 
Projetos de Obras e Serviços de Engenharia, para atender as necessidade da 
Administração Pública deste Município, 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 nº 8.666/93 
e alterações posteriores, Leis Complementares nº 123/2006 e nº 147/2014, e 
as condições do Edital à realizar-se às 11:00 horas do dia 09 de junho de 2021 
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, Nº 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 02 
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 e seus anexos estão à disposição de interessados 
no mesmo endereço para consulta gratuita ou aquisição impressa mediante 
pagamento de DAM, de 2ª a 6ª, das 08:00 ás 12:00 horas. Esclarecimento 
adicional no mesmo endereço e através E-mail: cplpastosbonsma@gmail.com. 
Pastos Bons (MA), 20 de maio de 2021. Geila Melo Carvalho –Presidente de 
CPL. 
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DECRETO N.º 23/2021     DE 23 de MAIO de 2021. 

 

"Decreta Luto Oficial no Município de Pastos 
Bons-Ma, em razão do falecimento do Ex-Prefeito 
DEUSDEDITH GASPAR e dá outras providências." 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE PASTOS BONS, ESTADO DO 

MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o que confere 

a Lei Orgânica Municipal e a Constituição Federal, 

 

RESOLVE: 

 
Art. 1º- Fica decretado LUTO OFICIAL de três (03) dias no 

Município de Pastos Bons-Ma, em razão do falecimento de DEUSDEDITH 

GASPAR, conhecido como “Dito Gaspar”, ex-Prefeito do Município de Pastos 

Bons-Ma. 

Art. 2º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PASTOS BONS, ESTADO 

DO MARANHÃO, AOS VINTE TRÊS DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2021. 

 

 

______________________________________ 
ENOQUE FERREIRA MOTA NETO 

Prefeito Municipal 
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