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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2020 

 

Pelo presente instrumento, O MUNÍCIPIO DE RAPOSA através 

da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, 

localizado na Avenida Pescadores, s/n, Jardim das Oliveiras, 

Raposa - Ma, representada neste ato pelo Secretário Municipal de 

Administração e Planejamento e Planejamento e Planejamento, o 

senhor Raimundo Nonato Marques Silva, portador do RG nº 

047359562013-8, e CPF nº 352.197.183-04, doravante 

denominado ORGÃO GERENCIADOR, considerando o 

resultado do Pregão Presencial nº 002/2020, objetivando o 

Registro de Preços, cujo resultado registrado na Ata da Sessão 

Pública realizada em 14 de fevereiro de 2020 indica como 

vencedor Euroban Aluguel de Equipamentos, Eventos e Serviços 

Ltda - EPP, e a respectiva homologação conforme despacho nos 

autos do Processo Licitatório nº 004/2020.  

 

RESOLVE: 

 

Registrar os preços dos serviços propostos pela empresa Euroban 

Aluguel de Equipamentos, Eventos e Serviços Ltda - EPP, 

inscrita no CNPJ: 21.205.429/0001-95, localizada na Avenida 

São Luís Rei de França, n° 665 – Bairro Turú – São Luís - 

Maranhão, representada pelo Sr. Josué Sousa Gouveia, portador 

do Registro Profissional n° 010893/O-8 CRC-MA e o CPF: 

790.479.123-49, 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 na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e 

subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 

1993 e suas alterações posteriores, bem como a Lei 

Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e suas 

alterações introduzidas pela Lei Complementar nº 147, de 07 de 

agosto de 2014.  

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para futuras 

e eventuais contratações de empresa especializada para locação 

banheiros químicos para atender as necessidades do município de 

Raposa, especificados no Termo de Referência - Anexo I do 

Edital do Pregão Presencial nº 002/2020, que passa a fazer parte 

desta Ata, juntamente com a documentação e proposta de preços 

apresentadas pelas licitantes vencedoras, conforme consta nos 

autos do Processo Administrativo nº.008./2020.  

Parágrafo Único - Este instrumento não obriga a contratação, 

nem mesmo nas quantidades indicadas no Anexo I deste 

documento, podendo a Secretaria Municipal de Administração e 

Planejamento do município de Raposa a promover as 

contratações de acordo com suas necessidades.  

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS  

A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir 

de sua assinatura, sendo vedada a sua prorrogação. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA GERÊNCIA DA ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS  

O gerenciamento deste instrumento caberá à Secretaria 

Municipal de Administração e Planejamento, consoante o que 

estabelece o Edital do Pregão Presencial nº 002/2020 e seus 

anexos.  

Parágrafo Único – A presente Ata de Registro de Preços poderá 

ser utilizada para prestação dos serviços do respectivo objeto, por 

qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Municipal, 

de qualquer Unidade da Federação. 
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CLÁUSULA QUARTA – DOS PREÇOS, DAS 

ESPECIFICAÇÕES E DOS QUANTITATIVOS  

Os preços registrados, as especificações dos serviços, os no anexo 

único. 

CLÁUSULA QUINTA – DO(S) LOCAL (IS) E PRAZO(S) DE 

PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS  

A Contratada fica obrigada a executar os serviços nos endereços 

contidos nas Ordens de Serviços, emitida pelo Órgão 

Contratante; 

Parágrafo Único - O prazo e as condições para a prestação dos 

serviços deverão atender as condições fixadas no Termo de 

Referência - Anexo I, e as demais dispostas no Instrumento 

Contratual.  

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO 

DOS SERVIÇOS  

A empresa detentora/consignatária desta Ata de Registro de 

Preços será convocada a firmar contratações dos serviços, 

observadas as condições fixadas neste instrumento, no edital e 

legislação pertinente.  

Parágrafo Único - Se o fornecedor com preço registrado em 

primeiro lugar recusar-se a assinar o contrato, poderão ser 

convocados os demais fornecedores classificados na licitação, na 

conformidade da legislação pertinente, bem como aplicação de 

penalidades previstas nesta ata e no edital.  

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA REVISÃO DE PREÇOS  

Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de 

vigência da presente Ata, admitida a revisão no caso de 

desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste 

instrumento.  

Parágrafo Primeiro - Os preços registrados que sofrerem revisão, 

não ultrapassarão os preços praticados no mercado, mantendo-se 

a diferença percentual apurada entre o valor originalmente 

constante da proposta e aquele vigente no mercado à época do 

registro.  

Parágrafo Segundo - Caso o preço registrado seja superior à 

média dos preços de mercado, a Secretaria Municipal de 

Administração e Planejamento solicitará ao(s) fornecedor(es), 

mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma 

a adequá-lo ao mercado. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS  

O Fornecedor terá o seu registro de preços cancelado, por 

intermédio de processo administrativo específico, assegurado o 

contraditório e a ampla defesa: 

a) Pela Administração, quando: 

I – Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de este 

se tornar superior àqueles praticados no mercado; 

II – Por razões de interesse público, devidamente motivadas 

e justificadas; 

III – Não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de 

Registro de Preços; 

IV – Não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo 

estabelecido, as Ordens de Serviços decorrentes da Ata de 

Registro de Preços; 

b) Pelo fornecedor, quando: 

I – Comprovar a impossibilidade de cumprir as exigências da 

Ata, por ocorrência de caso fortuito ou de força maior; 

II – O seu preço registrado se tornar, comprovadamente, 

inexequível em função da elevação dos preços de mercado 

dos insumos que compõem o custo dos serviços; 

Parágrafo Primeiro – Ocorrendo cancelamento do preço 

registrado, o(s) fornecedor(es) será(ão) comunicado(s) 

formalmente, através de documento que será juntado ao processo 

administrativo da presente Ata, após sua ciência.  

Parágrafo Segundo – No caso de recusa do Fornecedor em dar 

ciência da decisão, a comunicação será feita através de 

publicação na Imprensa Oficial, considerando-se cancelado o 

preço registrado a partir dela.  

Parágrafo Terceiro – A solicitação do fornecedor para 

cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pela 

Comissão Permanente de Licitação, facultando-se à este, neste 

caso, a aplicação das penalidades cabíveis.  

 

CLÁUSULA NONA – DA PUBLICAÇÃO  

A Secretaria Municipal de Administração e Planejamento fará 

publicar o resumo da presente Ata na Imprensa Oficial, após sua 

assinatura, obedecendo ao prazo previsto no parágrafo único do 

art. 61 da Lei Federal nº 8.666/93.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas 

por intermédio de lavratura de Termo Aditivo ou Apostilamento, 

à presente Ata de Registro de Preços, conforme o caso.  

Parágrafo Primeiro - Integra esta Ata, o Edital de Pregão 

Presencial nº 002/2020 e seus anexos e as propostas das empresas 

registradas nesta Ata.  

Parágrafo Segundo - Poderá haver modificações nos locais da 

prestação dos serviços caso em que a Contratante notificará a 

Contratada.  

Parágrafo Terceiro - Os casos omissos serão resolvidos de acordo 

com a Lei Federal nº 10.520 de 17 de julho de 2002, na Lei 

Federal nº 8.666 de 22 de junho de 1993, e suas alterações 

posteriores, no que não colidir com a primeira e nas demais 

normas aplicáveis e subsidiariamente, aplicar-se-ão os Princípios 

Gerais de Direito. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSIÇÕES 

FINAIS 

 

Fica eleito o foro privativo dos feitos da Fazenda Pública, da 

Comarca desta cidade de Raposa, com renúncia expressa de 

qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir 

quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento.  
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E por estarem, assim, justas e contratadas, as partes assinam o 

presente, na presença de duas testemunhas.  

 

Raposa – MA, 03 de março de 2020. 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2020 – ANEXO 

ÚNICO 

 

Ref.: Processo Licitatório nº 004/2020 - Pregão Presencial nº 

002/2020 

Validade: 06 de Março de 2020 

Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços 

nº 006/2020, celebrada entre o município de Raposa - MA e as 

empresas que tiveram seus preços estão a seguir registrados, por 

item, em face da realização do Pregão Presencial nº 002/2020, 

Processo Administrativo nº 001/2020. 

Ao preço do primeiro colocado estão registrados todos os 

fornecedores cujas propostas somadas atingem a quantidade total 

estimada para os itens: 

 

 

Empresa: 

Euroban Aluguel de Equipamentos, Eventos e Serviços Ltda - EPP 

CNPJ: 

21.205.429/0001-95 

Telefone / Fax: 

(98) 3245 4773 

Endereço: 

Avenida São Luís Rei de França, n° 665 – Bairro Turú – São Luís - Maranhão 

E-mail: 

Euroban-ma@hotmail.com 

Responsável: 

Josué Sousa Gouveia 

CPF/RG: 

790.479.123-49/010893/O-8 CRC-MA 

 

Item Descrição dos Serviços Registrado 
Unidade 

Registrada 

Quantidade 

Registrada 

Valores Registrados em R$ 

Unitário  Total  

1 

Locação de sanitários químicos portáteis em polietileno ou 

material similar em alta densidade com processo a vacum, 

piso antiderrapante e rampa, incluindo o transporte, 

montagem e desmontagem, manutenção e higienização 

diária dos banheiros químicos, incluso produtos, materiais 

e utensílios de limpeza, materiais de reposição e pessoal 

por conta da Contratada. A empresa deverá fornecer 

emissão e quitação da ART e atender todas as 

determinações do corpo de bombeiros. 

Diária 321 240,00 77.040,00 

1.1 

Locação de sanitários químicos portáteis em polietileno ou 

material similar em alta densidade com processo a vacum, 

piso antiderrapante e rampa, incluindo o transporte, 

montagem e desmontagem, manutenção e higienização 

diária dos banheiros químicos, incluso produtos, materiais 

e utensílios de limpeza, materiais de reposição e pessoal 

por conta da Contratada. A empresa deverá fornecer 

emissão e quitação da ART e atender todas as 

determinações do corpo de bombeiros. 

Diária 179  240,00 42.960,00 

2 

Locação de sanitários químicos portáteis para deficiente 

físico em polietileno ou material similar em alta densidade 

com processo a vacum, piso antiderrapante e rampa, 

incluindo o transporte, montagem e desmontagem, 

manutenção e higienização diária dos banheiros químicos, 

incluso os produtos, materiais e utensílios de limpeza, 

materiais de reposição e pessoal por conta da contratada. 

A empresa deverá fornecer emissão e quitação da ART e 

atender todas as determinações do corpo de bombeiros. 

Diária 100 274,00 27.400,00 

Valor Total em R$ 147.400,00 

 

TERMO DE RATIFICAÇÃO DISPENSA 011/2020-

SEMAGRI 

Considerando os autos do processo, em consonância com os 

documentos integrantes para fins do disposto no Art. 26 do 

estatuto das licitações e contratos, RATIFICO e autorizo a 

dispensabilidade de licitação que versa sobre a locação de imóvel 

para funcionamento do Imóvel da Secretaria Municipal de 

Agricultura do município de Raposa, para contratar o imóvel da 

locador: TATIANA GOMES MELO, portador do CPF: 

685.470.053-15 e do RG: 007777 07 CRC-MA no valor mensal 

estimado em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) durante 12 



 

4 
 

EDIÇÃO 277 ANO IV DIARIO OFICIAL DE RAPOSA SEGUNDA - FEIRA 06 DE ABRIL 2020 

meses o que ficando um valor global de R$ 30.000,00 (trinta mil 

reais), tudo conforme com base legal do Art. 24, inciso X da Lei 

Federal 8.666/93. Raposa - MA, em 03 de abril de 2020. Thalyta 

Medeiros de Oliveira – Prefeita Municipal. 

EXTRATO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 

IMÓVEL Nº 011/2020-SEMAGRI 

 

Espécie: Contrato de Locação de Imóvel nº 011/2020-

SEMAGRI. Locatário: Município de Raposa – Secretaria 

Municipal de Agricultura. Locador: Tatiana Gomes Melo. 

Objeto: locação de imóvel, situado no logradouro na Estrada da 

Raposa nº 1318, Alto da Base, Raposa/MA, CEP 65.138-000, 

para o funcionamento do Almoxarifado da Secretaria Municipal 

de Agricultura do município de Raposa. Valor mensal: R$ 

2.500,00 (dois mil e quinhentos reais); Valor Global: R$ 

30.000,00 (trinta mil reais). Vigência: 12 (doze) meses 

consecutivos a contar da data da assinatura do contrato. Data e 

Assinatura: 03 de abril de 2020 – Thalyta Medeiros de Oliveira –

Município de Raposa; Tatiana Gomes Melo, CPF nº 

685.470.053-15. 

 

AVISO DE ANULAÇÃO DE RATIFICAÇÃO Nª 011/2020 

- SEMUS 

 

Tornar sem efeito a publicação do extrato referente a Ratificação 

de Dispensa nº 011/2020 - SEMUS, publicação no DOM edição 

nº 270 de 12 de março de 2020, página 1. Thalyta Medeiros de 

Oliveira. Prefeita Municipal. 

 

AVISO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO Nª 011/2020 - 

SEMUS 

 

Tornar sem efeito a publicação do extrato referente ao Contrato 

011/2020 – SEMUS, Objeto: Locação de imóvel para 

funcionamento do imóvel vinculado a Secretaria Municipal de 

Saúde do município de Raposa, Locador: Maricleia Florença de 

Souza, publicação no DOM edição nº 270 de 12 de março de 

2020, página 1. Thalyta Medeiros de Oliveira. Prefeita 

Municipal. 

 

EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO DE 

PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 003/2017 – SECULT 

 

Espécie: 3º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO 

CONTRATO Nº 003/2017 – SECULT. Locatária: Município de 

Raposa – Secretaria Municipal de Cultura. Locador: Jorge Luís 

Alves Batista da Silva. Objeto: Prorrogação de prazo de contrato 

da locação de um imóvel localizado na Avenida São Sebastião, 

Nº 36, Jardim das Oliveira, Raposa- Ma CEP: 65138-000, para 

funcionamento da Secretaria Municipal de Cultura em Raposa – 

MA. Vigência: 12 (doze) meses consecutivos a contar da data de 

assinatura do aditivo contratual. Data de assinatura: 16 de março 

de 2020. Thalyta Medeiros de Oliveira – Município de Raposa; 

Jorge Luis Alves Batista da Silva – CPF: 688.460.703-30.  

EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO DE 

PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 004/2017 – SEMAS 

 

Espécie: 3º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO 

CONTRATO Nº 004/2017 – SEMAS. Locatária: Município de 

Raposa – Secretaria Municipal de Assistência Social. Locador: 

Maria Manuela da Costa. Objeto: Prorrogação de prazo de 

contrato da locação de um imóvel localizado na Rua da Glória 

s/nº, Centro, Raposa- Ma, para funcionamento do Conselho 

Tutelar em Raposa- Ma. Vigência: 12 (doze) meses consecutivos 

a contar da data de assinatura do aditivo contratual. Data de 

assinatura: 27 de março de 2020. Thalyta Medeiros de Oliveira – 

Município de Raposa; Maria Manuela da Costa – CPF: 

418.410.933-00.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DO MARANHÃO 

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 

Avenida Principal, s/n – Jardim das Oliveiras.  

Fone: (98) 3229-1382 

CEP: 65.138-000 - Raposa – MA 

www.raposa.ma.gov.br 

THALYTA MEDEIROS DE OLIVEIRA 

Prefeita Municipal 

RAIMUNDO NONATO MARQUES SILVA 

Secretário Municipal de Administração e Planejamento 

Instituído pela Lei Municipal nº 290/2017. De 20 de 

janeiro de 2017. 

http://www.raposa.ma.gov.br/
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