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DECRETO Nº. 19/2021, DE 19 DE ABRIL DE 2021. 
 
   

“Determina restrições no período de 19 a 25 de 
abril de 2021 em razão da crise de saúde pública 
decorrente da pandemia de doença infecciosa 
viral respiratória, causada pelo novo coronavírus 
(COVID-19) 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;  
 

CONSIDERANDO que é competência do Poder Executivo, dentro do 
princípio do interesse público, e com base na Lei Orgânica do Município, expedir 
decretos para regulamentar as leis, com vistas a resguardar e promover o bem-
estar da coletividade; 
 

CONSIDERANDO que os dados epidemiológicos sinalizam para uma 
possível segunda onda de alastramento do novo coronavírus no país, tal qual já 
se observa em países da Europa, e no Estado do Amazonas que já editaram 
medidas de contenção; 

 
CONSIDERANDO o recente surgimento de uma mutação/variante do 

Coronavírus (Covid-19), que, segundo amplamente noticiado na imprensa, é mais 
contagiosa; 

 
CONSIDERANDO por fim, a necessidade de disciplinar, no âmbito do 

Município de Pastos Bons (MA) as regras, procedimentos e medidas para o 
enfrentamento da citada situação de calamidade em saúde pública e atender as 
recomendações do Ministério Público do Estado do Maranhão.  

 
 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º. Com vistas a resguardar a saúde da coletividade, ficam 
suspensas em todo o Município de Pastos Bons-Ma, durante o período de 19 a 25 
de abril de 2021, autorizações para realização de reuniões, eventos, emissões de 
licenças e autorizações para festividades e demais eventos públicos ou privados 
que possam ocasionar qualquer tipo de aglomeração. 

 
Parágrafo único: Incluem-se na vedação a que se refere o caput, 

reuniões e eventos em geral, em ambientes abertos ou fechados, a exemplo de 
festas, shows, jantares festivos, confraternizações, inaugurações, apresentações, 
bem como lançamentos de produtos e serviços.  

 
Art. 2º. Os estabelecimentos e atividades comerciais, os restaurantes, 

pizzarias, bares, lanchonetes, sorveterias, conveniências e similares do município 
de Pastos Bons-Ma, poderão funcionar de segunda a domingo, até às 22:00 horas, 
no período de 19 a 25 de abril de 2021, devendo cumprir integralmente os 
Protocolos de Recomendações do Ministério da Saúde para a contenção da 
COVID-19, bem como as recomendações expedidas pela Secretaria de Estado da 
Saúde e do Município, aos Decretos Federais, Estadual e Municipal, como 
também obedecer ao distanciamento social, com higienização constante dos 
locais, o uso obrigatório de álcool em gel e de máscaras pelos 
proprietários/funcionários e clientes, obedecendo ao controle do fluxo de 
pessoas, de modo a impedir aglomerações, funcionando com a capacidade de 
50% (cinquenta por cento) da lotação.  

 
Parágrafo único: O cumprimento de tais medidas será de 

responsabilidade dos proprietários dos estabelecimentos, obedecendo ao 
determinado no art. 2º desde decreto. 

 
Art. 3º. É obrigatório o uso de máscara de proteção facial e álcool em 

gel, para entrada, permanência nas dependências dos estabelecimentos e 
atividades comerciais, para a circulação e desempenho das atividades em 
repartições públicas e privadas. 

 
Art. 4º. Os líderes religiosos devem zelar para que nos cultos, missas, 

cerimônias e demais atividades no ambiente religioso de caráter coletivo, seja 
observado o nível de 50% (cinquenta por cento), da capacidade do templo ou 
congênere, devendo cumprir integralmente os Protocolos de Recomendações do 
Ministério da Saúde para a contenção da COVID-19, bem como as recomendações 
expedidas pela Secretaria de Estado da Saúde e do Município, aos Decretos 
Federais, Estadual e Municipal, como também obedecer ao distanciamento 

 SUMÁRIO 
                      DECRETO: Páginas......................................................................1/2 

ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS: Páginas...............................2/7 
 
  

 
 
       

 
 



 

 

 

 

1 / 6 
LEI: 

social, com higienização constante dos locais, o uso obrigatório de álcool e 
máscaras. 

 
Parágrafo único: O cumprimento de tais medidas será de 

responsabilidade dos líderes religiosos, obedecendo ao determinado no art. 4º 
desde decreto. 

 
Art. 5º.  A rede privada de ensino pode funcionar presencial, desde 

que seja obedecido todos os protocolos gerais de recomendações higiênico-
sanitárias com enfoque ocupacional frente à pandemia da Covid-19, que inclui: 

 
I. Uso de Máscaras, álcool em gel e distanciamento mínimo de 01 (um) metro entres 

as cadeiras na sala de aula; 
II. Uso de termômetro /ou Medidor para aferição da temperatura corporal; 

III. Capacidade de 50% (cinquenta por cento) da lotação; 
IV. Medidas de cuidado e proteção individual; 
V. Deve-se manter, sempre que possível, os ambientes com ventilação abundante e 

natural; 
VI. Em caso de ambiente climatizado, deve ser realizada a manutenção regular dos 

aparelhos de ar condicionado e evitar a recirculação de ar, observadas as 
normatizações e orientações das autoridades de saúde; 

VII. Devem ser reforçados os procedimentos de limpeza e desinfecção com produtos 
desinfetantes, devidamente aprovados pela ANVISA, em todos os ambientes, 
superfícies e equipamentos, minimamente antes do início e ao término das aulas. 

VIII. Devem-se evitar situações de aglomeração, brincadeiras, conversas nos 
corredores, banheiros aglomerados, e em ambientes não ventilados; 

 
Parágrafo primeiro: Na hipótese de suspeita da COVID 19, os 

proprietários, funcionários ou clientes, devem ser orientados e afastados 
imediatamente do estabelecimento e encaminhado ao serviço de saúde do 
município. 

 
Parágrafo segundo: O cumprimento de tais medidas será de 

responsabilidade dos diretores/proprietários dos estabelecimentos de ensino, 
obedecendo ao determinado no art. 5º desde decreto. 

 
Art. 6º. Visando minimizar a exposição ao vírus, de 19 a 25 de abril de 

2021, todos os servidores dos órgãos e entidades vinculados ao Poder Executivo 
Municipal que não se vacinaram ainda e pertençam aos grupos de maior risco 
ficam dispensados do exercício de suas respectivas atribuições de forma 
presencial, devendo comparecer a sua respectiva secretarias para as providencias 
necessárias ao afastamento. 

 
§ 1º Para os fins deste artigo, consideram-se como integrantes dos 

grupos de maior risco os idosos, gestantes, os portadores de doenças 
cardiovasculares, pneumopatas, nefropatas, diabéticos, oncológicos, pessoas 
submetidas a intervenções cirúrgicas ou tratamento de saúde que provoque 
diminuição da imunidade e demais imunossuprimidos. 

 

Art. 7º. Caberá a Secretaria Municipal de Saúde a adoção de todas as 
medidas legais ao seu alcance visando evitar ou reduzir a exposição dos agentes 
públicos e frequentadores das repartições públicas. 
 

Art. 8º. Fica a Secretaria Municipal de Saúde autorizada a editar os 
atos normativos complementares necessários à execução deste Decreto. 
 

Art. 9º. As medidas previstas neste Decreto poderão ser reavaliadas a 
qualquer momento, acrescendo-se outras, a depender da fase epidemiológica do 
contágio e da evolução dos casos no Município. 

 
Art. 10º. A fiscalização das medidas determinadas neste Decreto será 

exercida pela Vigilância Sanitária Municipal, pela Polícia Militar e Civil do 
Município de Pastos Bons/MA. 

 
Art. 11º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura. 
 
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.  
 
Gabinete do Prefeito de Pastos Bons, Estado do Maranhão, aos 

dezenove dias do mês de abril de 2021.  
 

 

ENOQUE FERREIRA MOTA NETO 
Prefeito Municipal 

 
 

 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2021    –  SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP) 
Processo Administrativo nº 3010.2602.056/2021 - TIPO: MENOR PREÇO POR 
ITEM - DATA: 08/04/2021 - HORÁRIO: 10:00 HORAS - ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS N° 009/2021. - PREGÃO PRESENCIAL 013/2021   - SRP - ATA DE REGISTRO 
DE PREÇO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A FUTURA E EVENTUAL 
SERVIÇOS DE PORTARIA, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETÁRIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.  PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
3010.2602.056/2021. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES. 
Aos doze dias do mês de abril do ano de 2021, na PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PASTOS BONS/MA,  reuniram-se na sala da COMISSÃO PERMANENTE DE  
LICITAÇÃO,  situada  no Prédio da Prefeitura Municipal, nas Dependências da 
Secretaria Municipal de Administração, na sala da Comissão Permanente de 
Licitação – CPL, no Município de PASTOS BONS/MA, CNPJ Nº05.277.173/0001-73, 
CEP: 65.850-000, PASTOS BONS - MA,  juntamente com a Sra CLAUDIANA 
CÂMARA GUIMARÃES COSTA Secretária de Educação, gerenciadora da presente 
ata, com base na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e na regulamentação feita 
pelo  Decreto Municipal nº 013/2021 de 04/01/2021, em face das propostas 
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vencedoras apresentadas no Pregão Presencial nº 013/2021   - SRP, cuja ata e 
demais atos foram homologados pela autoridade administrativa, RESOLVE:  
Registrar os preços dos produtos propostos pelas empresas, nas quantidades 
estimadas, de acordo com a classificação por elas alcançada, por item, atendendo 
as condições previstas no instrumento convocatório e as constantes desta Ata de 
Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas estabelecidas da Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, conforme as cláusulas seguintes:   
DO OBJETO 
CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto desta ATA é o REGISTRO DE PREÇOS dos itens da 
empresas vencedoras, conforme dados abaixo, para os contratação de empresa 
para a futura e eventual serviços de portaria, a fim de atender a demanda da 
Secretária Municipal de Educação, conforme quantidades e especificações 
constantes da cláusula quarta desta ATA, conforme condições e especificações 
constantes do edital do PREGÃO PRESENCIAL N.  013/2021, bem como das 
propostas comerciais das PROMITENTES CONTRATADAS. 

Dados da Empresa: 
Razão Social: L FEITOSA DE SÁ 

CNPJ: 21.059.965/0001-20 
Inscrição Estadual: 
12.447.321-0 

Endereço: Avenida Daniel de La Touche s/nº, Cond Via La 
Touche Center, Sala 112, Cohajap, São Luís-MA, CEP: 65.072-
455 

Inscrição Municipal: 
 
98230972 

Telefone: 
98.3181.0155 

EMAIL: primeprestadora@hotmail.com 

Parágrafo único: A presente Ata de Registro de Preços constitui-se em documento 
vinculativo e obrigacional às partes, com característica de compromisso para 
futura contratação. 
DAS OBRIGAÇÕES DOS LICITANTES REGISTRADOS 
CLÁUSULA SEGUNDA: São obrigações dos Licitantes REGISTRADOS, entre outras:  
I.  Assinar o contrato de fornecimento com o MUNICÍPIO e/ou com os órgãos 
participantes no prazo máximo 05 (cinco) dias úteis, contados da solicitação 
formal. 
II. Os serviços serão executados, fornecimento e prestado, conforme o caso, na 
sede do Município de Pastos Bons, junto as Secretarias Municipais que compõem 
o processo, todos estabelecidos na sede do Município, conforme solicitações, 
acompanhada das respectivas notas fiscais onde os serviços recebidos serão 
fiscalizados e conferidos pelo setor de compras do Município  em prazo não 
superior a 03 (três) dias, contados a partir da data da ordem de fornecimento. 
III. Providenciar a imediata substituição dos itens por falhas ou irregularidades 
constatadas pelo MUNICÍPIO, na forma de fornecimento dos produtos e ao 
cumprimento das demais obrigações assumidas nesta ata. 
IV.  Reapresentar sempre, a medida que forem vencendo os prazos de validade 
da documentação apresentada, novos documentos que comprovem todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas no edital do Pregão Presencial nº 
013/2021. 
V. Prover condições que possibilitem o atendimento das obrigações firmadas a 
partir da data da assinatura da presente Ata de Registro de Preços. 

VI. Ressarcir os eventuais prejuízos causados ao MUNICÍPIO, aos órgãos 
participantes e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades 
cometidas na execução das obrigações assumidas na presente ARP. 
VII.  Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, tais como: 
salários, transportes, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e de 
ordem de classe, indenizações e quaisquer outras que forem devidas aos seus 
empregados, ficando, ainda, o MUNICÍPIO e os Órgãos Participantes isentos de 
qualquer vínculo empregatício, responsabilidade solidária ou subsidiária. 
VIII.  Pagar, pontualmente, os seus fornecedores e as obrigações fiscais com base 
na presente ata, exonerando o MUNICÍPIO e os Órgãos Participantes de 
responsabilidade solidária ou subsidiária por tal pagamento. 
DA VIGÊNCIA DESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
CLÁUSULA TERCEIRA: O prazo de validade da presente Ata de Registro de Preços 
é de 12  (doze) meses, a partir da data de sua publicação, sendo vedada sua 
prorrogação, exceto seja editado novo regramento pelos órgãos oficiais durante 
a vigência da mesma. 
DO REGISTRO DOS PREÇOS 
CLÁUSULA QUARTA: O preço registrado, a quantidade e o fornecedor dos 
materiais constantes desta, encontram-se contidos na tabela abaixo: 

AGENTE DE PORTARIA VALOR ESTIMADO 

ITEM PRODUTO UND PRAZO QTD VLR UNT VLR MENSAL VLR TOTAL 

1 
SERVIÇOS DE 
AGENTE DE 
PORTARIA 

MÊS 9 31 R$3.382,97 R$104.872,07 R$943.848,63 

TOTAL  R$104.872,07 R$943.848,63 

 
CLÁUSULA QUINTA: A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser 
utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração que não tenha 
participado do certame, mediante prévia consulta e autorização do Município e 
do fornecedor, sem prejuízo das quantidades registradas nesta Ata. 
Parágrafo único: As contratações adicionais previstas nesta cláusula não poderão 
exceder, por órgão ou entidade interessada, a 50% (cinquenta por cento) dos 
quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços. 
DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 
CLÁUSULA SEXTA: São obrigações do MUNICÍPIO, entre outras:  
I.  Gerenciar, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS/MA, 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, esta Ata de Registro de Preços, 
providenciando a indicação, sempre que solicitado, dos fornecedores, para 
atendimento às necessidades da Administração, obedecendo a ordem de 
classificação e os quantitativos de contratação definidos pelos participantes desta 
Ata; 
II.  Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas 
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a sua 
compatibilidade com as obrigações assumidas; 
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III.  Acompanhar e fiscalizar a perfeita execução do presente Registro de Preços, 
através do setor de compras/Secretarias Municipais. 
IV.  Publicar o preço, o fornecedor e as especificações do objeto, em forma de 
extrato, na imprensa oficial do Município, sem prejuízo de outras formas de 
divulgação, inclusive pela rede mundial de computadores - Internet, durante a 
vigência da presente ata; 
DA CONTRATAÇÃO 
CLÁUSULA SÉTIMA:  Observados os critérios e condições estabelecidos no edital 
do Pregão Presencial nº  013/2021 - SRP, o MUNICÍPIO e/ou órgãos participantes, 
formalização seus respectivos contratos obedecendo os itens e quantidades de 
cada Secretaria, podendo também conforme o caso a Autoridade competente 
formalizar uma único contrato com os itens e quantidade de todas as Secretarias 
participantes.  
CLÁUSULA OITAVA: O Registro de Preços efetuado não obriga o MUNICÍPIO a 
firmar as contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações 
específicas para o objeto, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência 
de fornecimento, em igualdade de condições. 
CLÁUSULA NONA: A contratação junto a cada fornecedor registrado será 
formalizada pelos órgãos integrantes da Administração Direta ou Indireta do 
Poder Executivo, mediante a assinatura de contrato. 
DO PAGAMENTO À CONTRATADA 
CLÁUSULA DÉCIMA: O MUNICÍPIO ou os órgãos municipais pagará à 
CONTRATADA, pelos fornecimentos dos bens de valor registrado nesta Ata de 
acordo com a quantidade efetivamente entregue em até 30 (trinta) dias úteis, 
após o recebimento definitivo. 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: O pagamento será efetuado através de deposito 
bancário, mediante apresentação do documento fiscal competente, juntamente 
com os documentos pertinentes. 
DAS ALTERAÇÕES DA ATA 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:  A Ata de Registro de Preços poderá sofrer 
alterações, obedecido o disposto no Art. 65 da Lei 8.666/93, nos seguintes casos: 
Parágrafo Primeiro: os preços registrados poderão ser revisto em decorrência de 
eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo 
dos materiais registrados, cabendo à PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS 
BONS/MA, órgão gerenciador desta ATA, promover as negociações junto aos 
fornecedores registrados. 
Parágrafo Segundo: Quando os preços registrados, por motivo superveniente, 
tornar-se superior ao preço praticado no mercado, a PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PASTOS BONS/MA deverá: 
I. Convocar o fornecedor registrado para negociação de redução de preços e sua 
adequação ao praticado no mercado; 
II. Frustrada a negociação, liberar o fornecedor registrado do compromisso 
assumido;  
III. Convocar, pela ordem de classificação do Pregão Presencial, os demais 
fornecedores que não tiveram seus preços registrados, visando igual 
oportunidade de negociação; 
Parágrafo Terceiro: Quando o valor de mercado tornar-se superior ao preço 
registrado e o fornecedor, mediante comunicação e comprovação formal, não 
puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador da Ata poderá: 

I. Liberar o fornecedor registrado do compromisso assumido, sem aplicação das 
penalidades previstas nesta Ata e no Edital do Pregão Presencial, confirmada a 
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; 
 
II. Para o disposto no subitem anterior, a comunicação deverá ser feita antes do 
pedido de fornecimento dos materiais; 
III. Convocar, pela ordem de classificação do Pregão Presencial, os demais 
fornecedores visando igual oportunidade de negociação; 
Parágrafo Quarto: O MUNICÍPIO revogará a Ata de Registro de Preços sempre que 
não houver êxito nas negociações, na forma da legislação vigente. 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: O Registro de Preços dos fornecedores registrados 
será cancelado quando: 
I. Houver interesse público, devidamente fundamentado; 
II. O fornecedor descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 
III. O fornecedor não assinar o contrato no prazo determinado neste edital, sem 
justificativa aceita pelo MUNICÍPIO; 
IV. Se constatar a existência de declaração de inidoneidade do fornecedor; 
V. O fornecedor não aceitar reduzir o seu preço registrado, no caso deste se 
tornar superior ao praticados no mercado; 
VI. Por iniciativa do próprio fornecedor, quando mediante solicitação por escrito, 
comprovar a impossibilidade do cumprimento das exigências do instrumento 
convocatório que deu origem à esta ARP, tendo em vista fato superveniente e 
aceito pelo MUNICÍPIO. 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Os preços da presente Ata serão irreajustáveis  
durante a validade desta Ata;  
Parágrafo Único:  Nas hipóteses previstas no Art. 65, inciso II, alínea "d", da Lei 
8.666/93, o MUNICÍPIO poderá promover o equilíbrio econômico-financeiro do 
contrato, mediante solicitação fundamentada e aceita. 
DAS PENALIDADES 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Pela inexecução total ou parcial da Ata ou do 
contrato o MUNICÍPIO poderá, garantido o devido processo legal, a ampla defesa 
e o contraditório, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 
I - Impedimento de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de PASTOS BONS 
- MA por prazo de até 5 (cinco) anos;  
II - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública. 
III  - Advertência. 
IV - Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso na entrega dos 
produtos ou atraso na sua substituição, e por ocorrência de ato ou fato em 
desacordo com o proposto e o estabelecido neste Edital, até o máximo de 10% 
(dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho, recolhida no prazo 
máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente. 
V - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho, no caso 
de inexecução total ou parcial do objeto contratado,  recolhida no prazo de 15 
quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial. 
VI - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, que será concedida sempre que a licitante ressarcir a Prefeitura 
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Municipal de PASTOS BONS - MA pelos prejuízos resultantes e depois de 
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior. 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: A penalidade de advertência poderá ser aplicada nos 
seguintes casos, independentemente da aplicação de multas: 
I. Descumprimento das obrigações assumidas contratualmente, desde que não 
acarretem prejuízos para o MUNICÍPIO; 
II. Execução insatisfatória ou inexecução da entrega do material, desde que a sua 
gravidade não recomende o enquadramento nos casos de suspensão temporária 
ou declaração de inidoneidade; 
III. Pequenas ocorrências que possam acarretar transtornos no desenvolvimento 
dos serviços do MUNICÍPIO ou dos órgãos municipais; 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: Decorridos 05 (cinco) dias de atraso na entrega dos 
bens, sem que tenham sido apresentadas justificativas plausíveis, estará 
caracterizado o descumprimento total das obrigações assumidas, caso em que, 
além de aplicar a multa prevista no inciso II da Cláusula Décima Quinta, poderá o 
MUNICÍPIO optar pela rescisão do Contrato. 
Parágrafo Primeiro:  As multas a que se refere o  inciso II da Cláusula Décima 
Quinta  não impede que o MUNICÍPIO rescinda, unilateralmente, o Contrato ou 
cancele o Registro de Preço do fornecedor e, ainda aplique as outras sanções 
previstas na  Cláusula Décima Quinta, em seus  incisos I, III e IV, facultada o devido 
processo legal, a ampla defesa e o contraditório da PROMITENTE e/ou 
CONTRATADA. 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA:  As multas aplicadas serão descontadas dos 
pagamentos eventualmente devidos pelo MUNICÍPIO; 
Parágrafo Primeiro:  Inexistindo pagamento devido pelo MUNICÍPIO, ou sendo 
este insuficiente, caberá à CONTRATADA efetuar o pagamento da multa, no prazo 
máximo de 30 (trinta) dias corridos, contado da data da comunicação de 
confirmação da sanção; 
Parágrafo Segundo:  Não se realizando o pagamento nos termos acima definidos, 
o MUNICÍPIO poderá, se houver, valer-se do valor dado em garantia e, não sendo 
este suficiente, far-se-á a sua cobrança judicialmente. 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA: A penalidade de declaração de inidoneidade para 
licitar e contratar com a Administração Pública será proposta se constatada má 
fé, ação maliciosa e premeditada da CONTRATADA em prejuízo do MUNICÍPIO, 
evidência de atuação com interesses escusos ou reincidência de faltas que 
acarretem prejuízos ao MUNICÍPIO ou aplicações sucessivas das outras 
penalidades anteriormente descritas. 
Parágrafo Único: A penalidade prevista nesta cláusula, é de competência 
exclusiva do MUNICÍPIO, facultada à contratada o devido processo legal, a ampla 
defesa e contraditório, no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da data da 
abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua 
aplicação. 
DISPOSIÇÕES FINAIS 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: As omissões desta ATA e as dúvidas oriundas de sua 
interpretação serão sanadas de acordo com o que dispuserem o Edital do Pregão 
Presencial nº 013/2021 - SRP e as propostas apresentadas pelas CONTRATADAS, 
prevalecendo, em caso de conflito, as disposições do Edital sobre as das 
propostas. 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: O presente registro decorre de adjudicação às 
PROMITENTES CONTRATADAS dos objetos, cujas descrições, quantidades e 

especificações constam no Termo de Referência  Anexo I, do Pregão Presencial nº 
013/2021  - SRP, conforme decisão do Pregoeiro do MUNICÍPIO, lavrada em Ata 
e homologação feita pelo senhor Prefeito Municipal.  
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA:  Caberá à PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS 
BONS/MA o gerenciamento da  presente Ata de Registro de Preços nos termos da 
legislação vigente. 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA:  Fica eleito o foro da Comarca do Município de 
PASTOS BONS/MA, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes da execução desta 
ATA, com renúncia das partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.E, 
por estarem justas e acordadas, as partes assinam a presente Ata em 01 (uma) 
vias de igual teor e forma. 
PASTOS BONS – MA, 12 de abril de 2021. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
DE PASTOS BONS - MA 
CLAUDIANA CÂMARA GUIMARÃES - Secretária Municipal De Educação - ÓRGÃO 
GERENCIADOR - L FEITOSA DE SÁ – PRIME PRESTADORA - CNPJ Nº 
21.059.965/0001-20 - REPRESENTANTE LEGAL: LEILTON FEITOSA DE SÁ– CPF: 
001.878.233-75 -FORNECEDOR/DETENTOR DO REGISTRO. 
 
 

 
 

Processo Administrativo Nº 3010.2602.058/2021 - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 
015/2021 - TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL - DATA: 08/04/2021 - HORÁRIO: 16:00 
HORAS - DE REGISTRO DE PREÇOS N° 011/2021. - PREGÃO PRESENCIAL 
015/2021   - SRP - ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA A CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA A FUTURA E EVENTUAL SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA E CORRETIVA PARA POÇOS ARTESIANOS, A FIM DE ATENDER A 
DEMANDA DO MUNICÍPIO DE PASTOS BONS.  PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
3010.2602.058/2021. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES. 
 
Aos quinze dias do mês de abril do ano de 2021, na PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PASTOS BONS/MA,  reuniram-se na sala da COMISSÃO PERMANENTE DE  
LICITAÇÃO,  situada  no Prédio da Prefeitura Municipal, nas Dependências da 
Secretaria Municipal de Administração, na sala da Comissão Permanente de 
Licitação – CPL, no Município de PASTOS BONS/MA, CNPJ Nº05.277.173/0001-73, 
CEP: 65.850-000, PASTOS BONS - MA,  juntamente com o Sr PAULO EMÍLIO ALVES 
RIBEIRO Secretário de Administração, gerenciador da presente ata, com base na 
Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e na regulamentação feita pelo  Decreto 
Municipal nº 015/2021 de 04/01/2021, em face das propostas vencedoras 
apresentadas no Pregão Presencial nº 015/2021   - SRP, cuja ata e demais atos 
foram homologados pela autoridade administrativa, RESOLVE:  
Registrar os preços dos produtos propostos pelas empresas, nas quantidades 
estimadas, de acordo com a classificação por elas alcançada, por item, atendendo 
as condições previstas no instrumento convocatório e as constantes desta Ata de 
Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas estabelecidas da Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, conforme as cláusulas seguintes:   
Cláusula Primeira: Do objeto 
O presente instrumento tem por objeto o Registro de Preços, pelo prazo de 12 
(doze) meses, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, para a Serviços de manutenção 
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preventiva e corretiva de Poços Artesianos, para atender as demandas do 
município de Pastos Bons - MA, de acordo com as especificações contidas no 
Termo de Referência do edital da licitação PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº  
015/2021, que passa a fazer parte desta ata, juntamente com a documentação e 
proposta de preços apresentadas pela(s) empresa(s) licitante(s) classificada(s) em 
1º (primeiro) lugar, conforme consta nos autos do processo da licitação acima 
identificada. 
Cláusula Segunda: Da vigência da Ata de Registro de Preços e das Adesões 
A presente ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua 
publicação no Diário Oficial do Município– DOM/MA. 
Este instrumento não obriga o Município de PASTOS BONS/MA a firmar 
contratações nos valores estimados, podendo ocorrer licitações específicas para 
aquisição do objeto, obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao 
detentor do registro a preferência da execução do objeto, em igualdade de 
condições. 
Em caso de adesões, caberá a empresa beneficiária da ata de registro de preços, 
observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não dos 
fornecimentos decorrentes de adesão, desde que não prejudique as obrigações 
presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e 
órgãos participantes. 
As adesões à ata somente poderão ser efetuadas com autorização do órgão 
gerenciador. Após a autorização, o “carona” deverá efetivar a contratação 
solicitada em até 90 (noventa) dias, observando o prazo de vigência da ata. 

Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a 
prorrogação do prazo previsto no item acima, respeitando o prazo de vigência da 
ata, quando solicitada pelo órgão não participante. 
Para fins de autorização, só serão aceitos pedidos de adesões às atas que não 
excedam, por órgão ou entidade solicitante, a cem por cento dos quantitativos 
dos itens registrados na Ata de Registro de Preços. 
Os valores decorrentes das adesões à ata de registro de preços não poderão 
exceder, na totalidade, ao quíntuplo do valor de cada item registrado na ata de 
registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes. 
Cláusula Terceira: Da gerência da presente Ata de Registro de Preços  
O gerenciamento deste instrumento caberá à Prefeitura Municipal de PASTOS 
BONS/MA, através da Prefeitura Municipal, no seu aspecto operacional, e à 
Assessoria Jurídica, nas questões legais. 
Parágrafo Único: É facultado a Prefeitura Municipal de PASTOS BONS/MA, delegar 
poderes operacionais aos Secretários Municipais e/ou Chefe (s) de Setor (es) para 
emitir a(s) Ordem(ns) de Fornecimento(s). 
Cláusula Quarta: Dos preços, especificações e quantitativos 
Os preços registrados do primeiro colocado, a(s) marca(s), empresa(s) e 
representante(s) legal(is), encontram-se abaixo: 
 

Dados da Empresa: 

Razão Social: R R 7 CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA 

CNPJ: 21.643.662/0001-50 
Inscrição Estadual: 

12.455.012-6 

Endereço: Avenida Domingos Sertão nº 1383 letra A, São José, Pastos Bons-MA, CEP: 65.870-000 

Inscrição Municipal: 

 

34-0121 

Telefone: 99.98814-3697 EMAIL: construtora.rr7@gmail.com 

Serviços de Manutenção Preventiva e corretiva de Poços Artesianos 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS QUANT MÊS VLR MAX MENSAL VLR/ANO 

1 
Retirada, reposição e instalação do equipamento de bombeamento (poço até 

150m) 
2 10 R$ 2.486,67 R$ 24.866,70 

2 Revisão e Manutenção Preventiva e Corretiva da bomba 5 10 R$ 3.016,67 R$ 30.166,70 

3 Revisão e/ou montagem e/ou instalação de painéis de comando 5 10 R$ 3.090,00 R$ 30.900,00 

4 
Revisão de todos os componentes do bombeamento, tubos de recalque, luvas, 

conexãoes, cabos, cavaletes entre outros 
5 10 R$ 1.946,67 R$ 19.466,70 

5 Limpeza com compressor de ar 1 10 R$ 2.043,33 R$ 20.433,30 

6 Rebobinamento e embuchamento de motores submersos e outros 5 10 R$ 1.986,66 R$ 19.866,60 
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7 Reparo e limpeza periódica dos reservatórios de água e rede de distribuição 5 10 R$ 2.933,33 R$ 29.333,30 

VALOR TOTAL R$ 17.503,33  

VALOR TOTAL ANUAL R$ 175.033,30 

 
Cláusula Quinta: Da Revisão dos Preços 
Os percentuais de descontos registrados permanecerão fixos e irreajustáveis pelo 
período de 12 (doze) meses. 
A revisão dos percentuais de desconto só será admitida no caso de comprovação 
do desequilíbrio econômico-financeiro, a ser feita, preferencialmente, através de 
notas fiscais de aquisição de matérias-primas, lista de preços de fabricante ou 
outros que demonstrem indiscutivelmente a elevação do custo do objeto. 
Para a concessão desta revisão, a empresa deverá comunicar a Prefeitura 
Municipal de PASTOS BONS/MA a variação dos preços, por escrito e 
imediatamente, com pedido justificado, anexando os documentos 
comprobatórios da majoração. 
Durante o período de análise do pedido, a empresa deverá efetuar o 
fornecimento pelo percentual de desconto registrado, mesmo que a revisão seja 
posteriormente julgada procedente. 
Cláusula Sexta: Do Cancelamento do Registro de Preços 
A empresa terá seu registro cancelado quando: 
I - Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 
II - Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo 
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 
III - Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar 
superior àqueles praticados no mercado; 
IV - Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do artigo 87 da Lei 
8.666/93 ou artigo 7º da Lei Nº 10.520/02; 
Poderá ainda ser cancelado o registro de preços na ocorrência de fato 
superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o 
cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados: 
I - Por razão de interesse público; ou 
II - A pedido da empresa. 
Em qualquer caso, assegurados o contraditório e a ampla defesa, o cancelamento 
ocorrerá mediante determinação da Prefeitura Municipal de PASTOS BONS/MA. 
 Cláusula Sétima: Dos Ilícitos Penais 
As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 serão objeto de processo judicial 
na forma legalmente prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis. 
Cláusula Oitava: Do Contrato 
Nas eventuais necessidades da contratação do objeto constante da presente ATA, 
o fornecedor será convocado para assinatura do contrato, dentro do prazo de 05 
(cinco) dias úteis, contados da respectiva convocação. 
Parágrafo Único: 
Esse prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado 
durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito por esta 
Administração Pública. 

A recusa em formalizar o ajuste, no prazo previsto, sem justificativa por escrito e 
aceita pela autoridade competente, bem como a não manutenção de todas as 
condições exigidas na habilitação, sujeitará o licitante às penalidades cabíveis, 
devendo a Administração cancelar o registro do licitante, podendo adotar as 
providências estabelecidas no edital. 
O contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93, 
desde que haja interessa da Administração, com a apresentação das devidas 
justificativas. 
Cláusula Nona: Disposições Gerais 
A assinatura da presente Ata implicará na plena aceitação, pela empresa, das 
condições estabelecidas no edital de licitação e seus anexos. 
O licitante vencedor somente será liberado, sem penalidade, do compromisso 
previsto nesta ATA, nas hipóteses previstas no art. 18, § 1º art. 19, inciso I e art. 
21, incisos I e II, do Decreto Nº  7.892/2013. 
Passam a fazer parte desta ATA, para todos os efeitos, a documentação e 
propostas apresentadas pelos licitantes. 
Foro para dirimir qualquer dúvida oriunda da execução deste ajuste será o da 
Comarca de Pastos Bons/MA. 
E, por estarem justos e contratados, as partes assinam o presente Contrato, que 
foi impresso em 03 (três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas 
para que surtam seus legais e jurídicos efeitos. PASTOS BONS – MA, 15 de abril 
de 2021. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE PASTOS BONS – MA - 
PAULO EMÍLIO ALVES RIBEIRO - Secretário Municipal De Administração - ÓRGÃO 
GERENCIADOR - R R 7 CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ Nº 
21.643.662/0001-50 - REPRESENTANTE LEGAL: RIZOMAR DINIZ REGO– CPF: 
020.811.503-01 - FORNECEDOR/DETENTOR DO REGISTRO 
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