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ATA DE REABERTURA E JULGAMENTO
ATA DE REABERTURA E JULGAMENTO - T P - Nº 009/2021 - CPL.

LICITAÇÃO: Tomada de Preços nº 009/2021 - CPL OBJETO: Recuperação de estradas vicinais, município de Sítio Novo

(MA).  Aos oito dias do mês de Julho de 2021 às 09:00 hs (nove horas), na sala de reunião da Comissão Permanente de

Licitações, situada na Av. Leonardo de Almeida s/n Sítio Novo - MA, se fizeram presentes a Presidente da CPL Sra. Anna

Cecília Diniz Silva Francelino, Sr. Leandro Barros dos Santos - Membro CPL e Sra. Maria Cleide da Mota Rodrigues –

Membro CPL. Foi instalada a sessão de reabertura e julgamento da licitação em epígrafe. Em continuidade aos trabalhos e,

analisados os documentos habilitatórios de todas as participantes, é declarada inabilitada a empresa BANDEIRA

CONSTRUTORA & CONSTRUÇÕES LTDA., por descumprir o disposto no item nº 8.2, “n” do instrumento convocatório

(não apresentação de balanço patrimonial pertinente ao último exercício financeiro – 2020). A empresa I.O.S.

EMPREENDIMENTOS EIRELI é declarada provisoriamente habilitada posto que apresentou prova de regularidade junto a

Fazenda Estadual (Certidão Negativa de Débito) com o prazo de validade expirado, razão porque, na condição de EPP, em

atendimento ao disposto na LC nº 123/06 e instrumento convocatório, será deferido o prazo de cinco dias úteis, contados a

partir do momento em que a mesma eventualmente for declarada vencedora para, querendo, regularizar a falha apontada. As

demais participantes são declaradas habilitadas. Neste ato a CPL abre o prazo de lei para que as licitantes, querendo,

interponham o recurso cabível. Não havendo qualquer contestação e nada mais a apurar, foi encerrada esta sessão. Eu, Anna

Cecília Diniz Silva Francelino, lavrei e assino a presente ata com os membros. ANNA CECÍLIA DINIZ SILVA

FRANCELINO, Presidente CPL, LEANDRO BARROS DOS SANTOS, MARIA CLEIDE DA MOTA

RODRIGUES, Membro CPL.   

Publicado por: Raimundo Rodrigues Batista Filho

Código identificador: x81tagsceuo20210708180748
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DECRETO
DECRETO Nº 028/2021-GP

Dispõe sobre o funcionamento da Administração Pública e de atividades econômicas organizadas e afins, no período que

especifica, sem prejuízo das medidas adotadas por este Município para o enfrentamento da pandemia do Covid-19, e dá outras

providências   O Prefeito Municipal de Sítio Novo, Estado do Maranhão, ANTÔNIO COELHO RODRIGUES, no uso de suas

atribuições que lhe são conferidas pelo inciso VI do Artigo 66 da Lei Orgânica do Município; CONSIDERANDO que, nos

termos dos artigos  196  e  197  da  Constituição  Federal,  a saúde  é  direito  de  todos  e  dever  do  Estado,  garantido

mediante  políticas  sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos; CONSIDERANDO

que,  por  meio  da  Portaria  n°  188,  de  03  de  fevereiro  de  2020,  o Ministério da Saúde declarou Emergência em Saúde

Pública de Importância Nacional, em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus, e que, em 11 de março de

2020,  a Organização  Mundial  de  Saúde  (OMS)  declarou  o  estado  de  pandemia  de COVID-19,  o  que  exige esforço

conjunto  de  todo  o  Sistema  Único  de  Saúde  para identificação   da   etiologia   dessas ocorrências,   bem   como   a 

adoção   de   medidas proporcionais e restritas aos riscos; CONSIDERANDO o  atual  momento  da  pandemia,  com

indicadores  crescentes  em todo  o  país,  inclusive  com  casos  comprovados  de  nova  variante, com potencial e

possivelmente mais elevado de transmissibilidade; CONSIDERANDO, ainda, a   competência   municipal   para   determinar 

medidas restritivas  de  isolamento  social,  dentre  outras,  para  evitar  a  rápida  propagação  de Coronavírus o  que  levaria

ao  colapso  do  sistema  de  saúde,  eis  que  é  competência comum da União, dos Estados e dos Municípios os cuidados com

a saúde dos cidadãos e que o Município tem competência para tratar de assuntos de interesse local; CONSIDERANDO a

necessidade  de  avaliação  diária  dos  casos  de  infecção  por COVID-19, dos indicadores epidemiológicos e do perfil da

população atingida, visando à definição de medidas proporcionais ao objetivo de prevenção; CONSIDERANDO o TERMO

DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA firmado nos autos da Ação Civil Pública nº

1000372-81.2021.4.01.3701 que, dentre outros pontos firmou se compromisso de “... O município de Sítio Novo abstenha-se

de autorizar a realização de eventos a exemplo de festas, shows e similares, com apresentações artísticas ou não, em

desrespeito às normas sanitárias estaduais vigentes...”; CONSIDERANDO   todo o disposto  nos  Decretos  nº  36.531 de  03

de  março  de  2021, Decreto  nº  36.582  de  12 de março  de 2021  e Decreto  nº 36.601 de 19  de  março  de 2021, todos do

Governo do Estado do Maranhão; CONSIDERANDO  ainda,  o  Decreto  nº  36.630  de  26  de  março  de  2021,  o  Decreto

nº 36.643 de 31 de março de 2021, o Decreto nº 36.679 de 16 de abril de 2021, Decreto nº 36.682 de  23  de  abril  de  2021,  o

Decreto  n°  36.697  de  30  de  abril  de  2021, o Decreto nº 36.705 de 07 de maio de 2021; e, por fim o Decreto nº 36.829, de

02 de julho de 2021 todos  do Governo do Estado do Maranhão; DECRETA Art.  1º - Ao tempo em que ratifica as medidas

adotadas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Covid-19, conforma-

se preceitos da ordem social com  os  da  ordem  econômica,  no âmbito deste Município, nos termos deste Decreto. Art. 2º -

Permanece a obrigatoriedade do uso de máscara a todos os cidadãos que precisarem sair de suas residências. Art. 3º - O

funcionamento de supermercados, mercados, quitandas e congêneres localizados no território do município de Sítio Novo

exige a observância das seguintes regras: I - o estabelecimento deverá limitar o ingresso de pessoas a fim de que a lotação não

ultrapasse a 50% (cinquenta por cento) de sua capacidade física; II - o estabelecimento cuidará para que apenas uma pessoa,

por família, ingresse, ao mesmo tempo, em seu interior, ressalvados casos de pessoas que precisem de auxílio; III - os

consumidores somente poderão entrar no estabelecimento se estiverem usando máscaras e se higienizarem as mãos com água e

sabão ou álcool em gel. IV -  O responsável pelo estabelecimento comercial deverá manter arejados os ambientes, intensifique

a higienização de superfícies e de áreas de uso comum; V - seja observado distanciamento seguro entre cada usuário/cliente ou

entre estes e o preposto do responsável pela atividade. Art.   4º - Os   estabelecimentos   comerciais   como   restaurantes,

lanchonetes, lojas   de conveniência, praças de alimentação e bares devem permanecer com a ocupação de 50% (cinquenta 

por   cento) de   sua   capacidade   física. Parágrafo Único: Bares, restaurantes, lanchonetes e estabelecimentos semelhantes

devem observar na organização de suas mesas o distanciamento de no mínimo 2 (dois) metros entre essas bem como limitar a

permanecia de 4 (quatro) pessoas por mesa. Art. 5º - Nas academias de ginástica e estabelecimentos congêneres a lotação não

poderá ultrapassar 50% (cinquenta por cento) da capacidade física do ambiente. Art. 6° - A partir da publicação do presente

Decreto, em todo o território do município de Sítio Novo, a realização presencial de reuniões e eventos dar-se-á até as 23h59m
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e de acordo com as seguintes regras: I - necessidade de observância do limite máximo de 150 (cento e cinquenta) pessoas; II -

necessidade de observância de protocolo sanitário fixado pela Secretária Municipal de Saúde; Art. 7º - Durante a vigência do

presente Decreto, fica autorizado o funcionamento de clubes, balneários, etc..., com distanciamento de l,5m entre grupos de

pessoas e lotação de 60% da capacidade máxima de ocupação. Art. 8º - Deverá ser observado no transporte de passageiros em

todo o território do município de Sítio Novo as seguintes recomendações: I – uso de mascaras pelo motorista e todos os

passageiros; II – deverá ser disponibilizado álcool em gel (70%) pelo responsável do veículo III – Higienização de superfícies

e de áreas de uso comum; IV – o limite de passageiros não poderá ultrapassar o limite da quantidade de assentos. Art. 9º -

Ficam estabelecidos nas repartições públicas os seguintes procedimentos preventivos á disseminação do novo Coronavírus: I -

manter o ambiente de trabalho bem ventilado, com janelas e portas abertas, caso seja possível; II - afixar cartaz educativo, em

local visível aos servidores, com a informação sobre os cuidados de saúde preventivos ao contágio do novo Coronavírus; III -

limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com frequência; IV – fazer a utilização, se necessário, do uso de senhas ou

outro sistema eficaz, a fim de evitar a aglomeração de pessoas dentro do estabelecimento aguardando atendimento; V –

determinar, caso haja fila de espera, dentro ou fora do estabelecimento, que seja mantida distância mínima de 02 (dois) metros

entre as pessoas, dispondo de um servidor encarregado da organização de tal determinação durante todo o funcionamento. VI –

uso permanente de máscaras em todos os funcionários e por toda a população que adentrarem nos recintos públicos. Art.  10 -

Com vistas a assegurar  o  distanciamento  social  e  contenção  da  COVID-19,  a Vigilância  Sanitária,  em  parceria  com  a

Polícia  Militar  do  Maranhão promoverão operações nos três turnos com vistas a garantir a obrigatoriedade do uso de máscara

e o cumprimento das medidas dispostas neste Decreto. Art. 11 - As medidas previstas neste Decreto poderão ser reavaliadas a

qualquer momento, de acordo com a situação epidemiológica e a capacidade assistencial do Município. Art. 12 - Sem prejuízo

da sanção penal legalmente prevista, o descumprimento das regras previstas neste decreto enseja a aplicação das sanções

administrativas previstas na Lei Federal 6.437 de 20 de agosto de 1977. Art. 13 - Este Decreto entra em vigor na data de sua

publicação, revogando as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Sítio Novo, Estado do Maranhão, aos

08 dias do mês de julho do ano de 2021.  ANTÔNIO COELHO RODRIGUES, PREFEITO MUNICIPAL.

Publicado por: Raimundo Rodrigues Batista Filho

Código identificador: qgibmjr7g220210708190736
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