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PREFEITURA MUNICIPAL DE SãO FéLIX DE
BALSAS

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

H O M O L O G A Ç Ã O
 
PROCESSO  ADMINISTRATIVO:  Nº  1804/2021  AMPARO
LEGAL: Lei Federal 8.666/93 e suas posteriores alterações, a
Lei  Complementar  n°  123/2006,  Lei  Complementar  n°
147/2014,  e  demais  normas  regulamentares  pertinentes  à
espécie. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS
Nº. 03/2021/CPL. HOMOLOGO, na forma do Art. 43, inciso VI
da Lei Federal Nº 8.666/93 e suas posteriores alterações, em
favor da empresa:  REGO CARVALHO GOMES ADVOGADOS,
CNPJ: 25.031.966/0001-17 o valor R$: 216.000,00 (duzentos e
dezesseis  mil  reais)  o  objeto  da  TOMADA DE PREÇOS Nº.
03/2021/CPL,  cujo  objeto  é  a  Contratação  de  empresa
especializada para prestar serviços de Consultoria e Assessoria
Jurídica para a Prefeitura Municipal de São Félix de Balsas/MA.
São Félix de Balsas/MA 08 de abril de 2021
. 
João Martins Pontes Secretario Municipal de Administração

Publicado por: ISRAEL LEITE ALVES
Código identificador: 9b4cd7d9a9a77fccd4aea214bddfa622

AVISO DE RATIFICAÇÃO

 
AVISO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
 
TERMO DE  RATIFICAÇÃO.  Considerando  as  informações,
pareceres,  documentos  e  despachos  contidos  no  Processo
Administrativo  nº  2402/2021,  RATIFICO  a  Dispensa  de
Licitação  nº  01/2021  reconhecida  pela  Procuradoria  do
Município,  para contratar a Empresa SANTE HOSPITALAR
EIRELI CNPJ: 37.467.850/0001-04, objetivando a Aquisição
de  oxigênio  medicinal,  destinadas  a  atender  os  pacientes
infequitados pelo virus COVID 19, de acordo com a Lei Federal
13.979-2020. Esse Termo se fundamenta no do art. 24, IV da
Lei  Federal  nº  8.666/93 e suas alterações posteriores e  Lei
Federal nº. 13.979/2020. O valor global do contrato é de R$:
16.425,00 (dezesseis mil, quatrocentos e vinte e cinco reais),
que  será  pago  com  recursos  do  Programa  de  Trabalho:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:  15 00-  Fundo Municipal de
SaúdePROJETO  ATIVIDADE:  15.10.122.0210.1093  –
Enfrentamento  Covid-19,  CLASSIFICAÇÃO,  ECONÔMICA:
3.3.90.30.00 – material de consumo. Sendo assim, autorizo a
realização  da  DESPESA  e  determinando  o  respectivo
EMPENHO. Nesta oportunidade, determino a publicação deste
ato. São Félix de Balsas/MA, 01 de março de 2021. Alex Martins
Silva. Secretário de Saúde
 

Publicado por: ISRAEL LEITE ALVES
Código identificador: 748214f9df018a0951282f897e2d3f2f

DECRETO N.º 008/2021 

DECRETO N.º 008/2021
 
DETERMINA O RETORNO DE TODOS OS SERVIDORES
MUNICIPAIS,  SUSPENSÃO  DAS  LICENÇAS  DOS
SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, RETORNO AS AULAS E DA

OUTRAS PROVIDENCIAS.
 
O  PREFEITO  DE  SÃO  FÉLIX  DE  BALSAS,  no  uso  das
atribuições que lhe conferem a Lei Orgânica Municipal e,
 
CONSIDERANDO  que  o  STF  da  poder  aos  estados  e
municípios  para  tomarem  decisões  a  cerca  do  combate  ao
COVID-19;
CONSIDERANDO  que  em  São  Félix  de  Balsas  todos  os
servidores dos municípios estão vacinados;
CONSIDERANDO  que  em  outros  municípios  vizinhos  as
atividades estão voltando à normalidade;
CONSIDERANDO  liberação de  grande parte  das  atividades
propostas pelo próprio governo do Maranhão, inclusive sobre
liberação de eventos;
CONSIDERANDO  que  os  grupos  de  risco  no  município  e
pessoas com 24 anos ou mais já estão vacinadas no município.
 
DECRETA
 
Art. 1º  Fica determinado o retorno ao trabalho presencial a
partir do dia 01 de agosto de 2021, dos servidores públicos
municipais,  salve  os  servidores  que  apresentarem  parecer
medico  que  recomenda  o  afastamento  presencial  das
atividades.
 
§  1º  Os  servidores  que apresentarem parecer  médico  serão
encaminhados a junta médica do município para avaliação de
seu estado clinico e nos casos necessários, encaminhados ao
INSS.
Art. 2º Os servidores públicos municipais cuja vacinação contra
COVID-19 não seja recomendada em razão de suas condições
de saúde, devidamente atestadas em parecer médico, devem
ser  dispensados  do  exercício  presencial  de  suas  respectivas
atribuições, se pertencentes ao grupo de maior risco.
§1º  Os  servidores  públicos  municipais  que  se  enquadre  na
situação do caput do art. 2o de posse do parecer médico no
qual  conste  expressamente  que  as  condições  de  saúde  do
trabalhador não recomendem a vacinação contra a COVID-19,
serão encaminhados para Junta Médica e nos casos necessário
ao INSS.
§2ºA dispensa que trata o caput deste artigo não impede a
adoção do regime de trabalho remoto, sempre que a natureza
das atribuições do cargo ou função permitirem.
Art. 3º  O agente publico que se recusar a receber a vacina
contra  COVID  19  deverá  retornar  imediatamente  às  suas
atividades  laborais,  assumindo  integralmente  os  riscos
ocasionados  por  sua  opção  de  não  se  vacinar.
Paragrafo único. Os servidores que não retornarem ao regime
de trabalho presencial no prazo estabelecido terão os dias de
trabalho  computados  como  faltas  injustificada  e  poderão
incorrer em abandono de cargo, na forma legal, sem prejuízo de
outras medidas administrativas.
Art.4º Fica suspenso à concessão de licença para os servidores
da educação do município até o dia 31 de dezembro de 2021,
podendo então ser prorrogado por mais um ano.
§1º Este artigo abrange licença para capacitação, licença para
tratar de interesse particular, licença para estudo e curso de
aperfeiçoamento;  licença  prêmio  e  demais  pedidos  de
afastamentos  periódicos  que  gerem  a  necessidade  de
substituição  do  servidor.
Art.  5º  Fica  previamente  autorizado  o  retorno  às  aulas
presenciais  para  o  dia  10  de  agosto  de  2021,  seguindo  os
protocolos definidos pela Secretaria Municipal de Educação em
conjunto com a Secretária Municipal de Saúde.  
Art.  6º  Liberação  de  atividades  de  bares,  festas,  serestas,
shows e eventos particulares do tipo a partir do dia 02 de
agosto de 2021;
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I – A realização dos eventos e atividades citados no art. 1º deste
decreto ficam liberados até às 02 horas da manhã durante os
fins de semana;
II – A realização dos eventos e atividades citados no art. 1º
durante segunda a quinta-feira ficam liberados até às 23 horas;
III  –  Shows e outros eventos possuem restrição de até 200
pessoas  em  ambientes  fechados  e  até  400  pessoas  em
ambientes abertos e ventilados;
 
Art. 7º Liberação de atividades esportistas em geral;
 

Art. 8º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogada as disposições.
 
São Felix de Balsas, 29 de julho de 2021.
 
MARCIO DIAS PONTES
Prefeito Municipal

Publicado por: ISRAEL LEITE ALVES
Código identificador: 488559d46ce58d93e956c5b07b880a4e
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MARCIO DIAS PONTES

Prefeito

www.saofelixdebalsas.ma.gov.br

Prefeitura Municipal de São Félix De Balsas

PÇA. DOS TRES PODERES, S/N, CEP: 65890000

CENTRO - São Félix de Balsas / MA

Contato: 99984476989
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Instituído pela Lei Municipal Nº 196, de 05 de maio de 2017
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