
 

 

DECRETO Nº 021/2021 DE 08 DE ABRIL DE 2021.  

 

 

 

   

 

 

 

O Prefeito Municipal de Lago Verde-MA, no uso de suas atribuições legais 

e nos termos do Art. 48, inciso III da Lei Orgânica Municipal; 

  

CONSIDERANDO o disposto nos Arts. 87, III e 88, II, da Lei Federal nº 8.666, 

de 21 de junho de 1.993, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição 

Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá 

outras providências; 

  

CONSIDERANDO, ainda, o disposto na Lei Federal nº 12.846, de 1º de agosto 

de 2013, que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas 

jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira, 

e dá outras providências; 

  

CONSIDERANDO, por fim, o apurado no Processo Administrativo nº 01/2021, 

instaurado e a rescisão unilateral efetivada em relação aos Contratos 

Administrativos nºs. 012910-001/2020 e 01111-002/2020, formalizados com a 

empresa BX EMPREENDIMENTOS TRANSPORTES E SERVIÇOS, pessoa jurídica 

de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº CNPJ: 

25.453.984/0001-04 

 

DECRETA 

 

“Aplica pena de multa e de suspensão temporária 

de participação em licitação e impedimento de 

contratar com a Administração Pública à 

empresa BX EMPREEDIMENTOS 

TRANSPORTES E SERVIÇOS e dá outras 

providências”. 

  

 



 

 

Art. 1° - Fica aplicada a pena de suspensão temporária de participação em 

licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública municipal deste 

município de Lago Verde, pelo prazo de 2 (dois) anos, a empresa BX 

EMPREEDIMENTOS E TRANSPORTES E SERVIÇOS, pessoa jurídica de direito 

privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº CNPJ 25.453.984/0001-04, com 

sede na Avenida do Comercio S/N, em Miranda do Norte/MA 

  

Art. 2º - Fica aplicada a mula de 2% (dois por cento) sobre o valor dos 

Contratos Administrativos nºs. 012910-001/2020 e 01111-002/2020, conforme 

disposto na Cláusula Décima dos referidos pactos, ficando suspensos, também, os 

pagamentos de eventuais créditos disponíveis em favor da referida empresa, com o 

fim único de garantir a regular aplicação da multa imposta neste artigo. 

 

Art. 3º - Fica aplicada a pena de suspensão temporária de participação em 

licitação, pelo período de 2 (dois) anos, devendo o registro da referida penalidade 

ocorrer junto ao Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, instituído pela Lei 

Federal 12.846/2013. 

 

Art. 4º - Fica a Secretaria Municipal de Administração e Fazenda, juntamente 

com a Assessoria Jurídica da Prefeitura Municipal, responsável pelas medidas 

administrativas necessárias para a efetiva aplicação e cumprimento das penas 

impostas por este Decreto. 

 

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Lago Verde (MA), 08 de abril de 2021 

  

 

ALEX CRUZ ALMEIDA 
Prefeito Municipal 


