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Diário Oficial
Prefeitura Municipal de Santo Antonio dos Lopes - MA

Prefeito Emanuel Lima de Oliveira

Criado pela Lei N° 16 de 09 de Outubro de 2017 | Edição n° 180/2021 Santo Antonio dos Lopes - MA, 16/09/2021

EXPEDIENTE
O Diário Oficial do Município de Santo Antonio dos
Lopes - MA. Criado pela Lei N° 16 de 09 de Outubro
de 2017 |, exclusivamente na forma eletrônica, é
uma publicação da Administração Direta deste
Município.
ACERVO
As edições do Diário Oficial Eletrônico de Santo
Antonio dos Lopes poderão ser consultadas através
da internet, por meio do seguinte endereço:
https://www.stoantoniodoslopes.ma.gov.br/diario
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de
filtros, acesse
https://www.stoantoniodoslopes.ma.gov.br/diario.
As consultas, pesquisas e download são de acesso
gratuito e independente de qualquer cadastro.
ENTIDADE
Prefeitura Municipal de Santo Antonio dos Lopes -
MA
CNPJ: 06.172.720/0001-10, Prefeito Emanuel Lima
de Oliveira
Endereço: Av. Presidente Vargas, 446, Centro
Telefone: (99) 3666 1191 e-mail:
ti@stoantoniodoslopes.ma.gov.br
Site: https://www.stoantoniodoslopes.ma.gov.br

Secretaria Municipal de Meio
Ambiente

PORTARIA SEMMA/SAL N.º 09, DE 14 DE
SETEMBRO DE 2021.

Dispõe  sobre  os  procedimentos  e  normas  para
formulação dos processos de pedido de licenciamento
e  autorizações  ambientais  junto  à  Secretaria
Municipal de Meio Ambiente de Santo Antônio dos
Lopes/MA e dá outras providências.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,
no  uso  das  atribuições  que  lhe  confere  a  Lei
Municipal n.º 024, de 14 de dezembro de 2017, que
instituiu o Código Municipal de Meio Ambiente;
CONSIDERANDO  que  é  atribuição  da  Secretaria
Municipal de Meio Ambiente – SEMMA estabelecer
normas  e  procedimentos,  através  de  portarias,

regulamentos  e  instruções  normativas,  para  o
cumprimento  do  estabelecido  na  Lei  Municipal,
conforme o art. 11, inciso XV, da Lei Municipal n.°
024/2017;
CONSIDERANDO o  art.  225,  caput,  CRFB/88,  que
impõe  o  dever  do  Poder  Público  de  defender  e
preservar  o  meio  ambiente  para  as  presentes  e
futuras gerações;
CONSIDERANDO  o  princípio  constitucional  da
eficiência, instituído art. 37, caput, CRFB/88, que visa
buscar  o  aprimoramento  da  Administração  Pública
implementando normas e procedimentos para tornar
as  estruturas  e  organismos  mais  hábeis  no
atendimento às necessidades da população, proteger
o meio ambiente natural e garantir as condições para
o desenvolvimento sustentado do município de Santo
Antônio dos Lopes;
CONSIDERANDO o princípio da razoável duração do
processo, insculpido no inciso LXXVIII, do art. 5° da
Constituição Federal,  que preconiza como garantia
fundamental a cada indivíduo a criação de formas e
mecanismos  para  dar  celeridade  ao  trâmite
processual  administrativo;
CONSIDERANDO as diretrizes e especificidades do
Anexo  I  da  Resolução  n.°  043/2019,  do  Conselho
Estadual  de  Meio  Ambiente  -  CONSEMA,  o  qual
disciplina  os  tipos  de  empreendimentos  e  as
especificidades inerentes ao licenciamento ambiental
de cada atividade;
CONSIDERANDO que a formulação dos processos de
licenciamento e autorização ambiental exigem, além
da juntada de documentos, a CONFERÊNCIA PRÉVIA
por meio de pessoal com conhecimento especializado,
para a identificação da forma correta e segura dos
tipos de estudos ambientais específicos e inerentes a
cada atividade a ser licenciada;
CONSIDERANDO  o  fato  do  Município  de  Santo
Antônio dos Lopes/MA adotar, na presente gestão, o
formato  de  protocolo  centralizado  para  todos  os
órgãos da administração direta e indireta;
CONSIDERANDO  o  fato  de  muitos  processos
chegarem  a  este  órgão  ambiental  municipal,  com
documentações  pendentes  ou  estudos  técnicos
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ambientais DIVERGENTES daqueles exigidos para o
objeto do licenciamento solicitado;
CONSIDERANDO que os processos de licenciamento
devem ser formulados de acordo com as exigências
documentais mínimas exigidas para o prosseguimento
do  pleito,  afim  de  reduzir  consideravelmente  seu
tempo  de  tramitação,  refletindo  em  economia
processual, por meio de menor tempo de resposta ao
requerente;
CONSIDERANDO  que  este  órgão  ambiental
municipal  é  obrigado  legalmente  a  apresentar
relatórios  anuais,  junto  à  Secretaria  de  Estado de
Meio Ambiente - SEMA, com informações sobre os
atos  administrativos  de  gestão  relacionados  aos
processos  de  licenciamento  originados,  em
tramitação, deferidos e indeferidos no município.   
R E S O L V E:
Art.  1º.  Estabelecer  que  o  procedimento  de
Licenciamento  e  autorizações  ambientais  na
Secretaria  Municipal  de  Meio  Ambiente  de  Santo
Antônio dos Lopes/MA se dará da seguinte forma:
I - o empreendedor deverá apresentar um ofício ou
requerimento padrão à SEMMA, informando detalhes
a  respeito  da  solicitação,  presencialmente  ou  de
m a n e i r a  r e m o t a ,  a t r a v é s  d o  e - m a i l
l icenciamentosemmasal@gmail .com;
II -  em um prazo de até 7 (sete) dias, os técnicos
analistas  da  SEMMA  responderão  à  solicitação,
informando  o  checklist  de  documentos  a  serem
apresentados pelo requerente, para que seja gerado o
número do processo;
III - o requerente deverá apresentar a documentação
solicitada  em um prazo  de  até  30  (trinta)  dias,  a
contar  da  data  da  resposta  dos  analistas  com  o
checklist;
IV - após iniciado, o processo terá um prazo máximo
de  90  (noventa)  dias  para  ser  encerrado  ou
arquivado.  Decorr ido  esse  prazo,  todo  o
procedimento deverá ser executado desde o início.
Art.  2º.  O  processo,  após  instituído,  seguirá  o
seguinte trâmite interno: 
I - primeiramente, após o requerente ingressar com o
protocolo,  a  SEMMA,  por  meio  de  um  ofício,
encaminhará  ao  requerente  o  checklist  com  os
documentos necessários para instruir o processo;
II - cumpridas as exigências quanto à documentação,
o  processo  administrativo  seguirá  para  análise,
seguindo  para  a  elaboração  do  parecer  técnico  e,
posteriormente, ao setor jurídico, para a produção do
parecer jurídico;
III  -  dado o processo de análise,  serão geradas as
taxas de vistoria e emissão da Licença ou autorização
ambiental, conforme a previsão legal.
IV  -  após  a  elaboração  dos  pareceres  técnico  e

jurídico, caso sejam favoráveis e haja o pagamento
das  taxas  correspondentes,  ocorrerá  a  emissão  da
autorização ao requerente.
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação, revogando-se as demais disposições em
contrário. 
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE
SANTO ANTÔNIO DOS LOPES.
15 DE SETEMBRO DE 2021.
DANIEL FERREIRA CAMPOS.
Secretário Mun. de Meio Ambiente de Santo Ant. dos
Lopes/MA.
Portaria n.º 013/2021
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Secretaria Municipal de Saúde e
Saneamento

EXTRATO DE CONTRATO N.º 20210905(*)
a)     Processo Administrativo n.º  252106-0002;  b)
Espécie:  Contrato  Administrativo  n.º  20210905.
Firmado em 03 de setembro de 2021 entre Prefeitura
Municipal  de  Santo  Antônio  dos  Lopes,  CNPJ  n.º
06.172.720/0001-10 através da Secretaria Municipal
de  Saúde  e  Saneamento,  e  a  empresa  Dental
Universo  EIRELI  -  EPP,  inscrita  no  CNPJ:
26.395.502/0001-52 c) Objeto: contratação eventual e
futura de pessoa(s) jurídica(s) para o fornecimento de
materiais e equipamentos odontológicos, de interesse
da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento de
Santo Antônio dos Lopes/MA. d) Fundamento Legal:
Lei Federal nº 8.666/1993. e) Modalidade Licitatória:
Pregão Eletrônico, nº 010/2021. f) Valor Contratual:
R$ 13.738,27 (treze mil e setecentos e trinta e oito
reais e vinte e sete centavos). g) Vigência: até o dia
31/12/2021, contado a partir da data de assinatura h)
Dotação  Orçamentária:  06;  06.02;  10;  302;  0171;
4.040;  3.3.90.30.00;  0114001.  i)  Signatários:  pela
Contratante, Maria Lima da Silva Neres, Secretária
Municipal de Saúde e Saneamento e pela Contratada,
Regiane  Borges  Dos  Santos,  representante
legal.*Republicado por haver saído com incorreção do
original  no  Diário  Oficial  Eletrônico  do  Município,
edição n.º 173/2021 de 06/09/2021, pág. 1.
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EXTRATO DE CONTRATO N.º 20210810(*)
a)     Processo Administrativo n.º  252106-0002;  b)
Espécie:  Contrato  Administrativo  n.º  20210810.
Firmado em 30 de agosto de 2021 entre Prefeitura
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Municipal  de  Santo  Antônio  dos  Lopes,  CNPJ  n.º
06.172.720/0001-10 através da Secretaria Municipal
de  Saúde  e  Saneamento,  e  a  empresa  GLOBAL
DISTRIBUIDORA  EIRELI,  inscrita  no  CNPJ:
08.353.510/0001-54. c) Objeto: contratação eventual
e futura de pessoa(s) jurídica(s) para o fornecimento
de  materiais  e  equipamentos  odontológicos,  de
interesse  da  Secretaria  Municipal  de  Saúde  e
Saneamento  de  Santo  Antônio  dos  Lopes/MA.  d)
Fundamento  Legal:  Lei  Federal  nº  8.666/1993.  e)
Modalidade  Licitatória:  Pregão  Eletrônico,  nº
010/2021. f) Valor Contratual: R$ 18.976,45 (dezoito
mil e novecentos e setenta e seis reais e quarenta e
cinco centavos).  g) Vigência: até o dia 31/12/2021,
contado a partir  da data de assinatura h) Dotação
Orçamentária: 06; 06.02; 10; 301; 302; 0171; 4.040;
2.035; 4.4.90.52.00; 3.3.90.30.00; 0114001; 010000.
i) Signatários: pela Contratante, Maria Lima da Silva
Neres, Secretária Municipal de Saúde e Saneamento
e pela Contratada, Thyago Layron Sampaio de Abreu,
representante  legal.*Republicado  por  haver  saído
com  incorreção  do  original  no  Diário  Oficial
Eletrônico  do  Município,  edição  n.º  169/2021  de
31/08/2021, pág. 1.
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Comissão Permanente de Licitação

RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO
DO  PREGÃO  ELETRÔNICO  Nº.  012/2021.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 192107-0001
A Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Lopes -
MA,  torna  público  o  resultado  da  licitação  em
epígrafe,  que tem por  objeto  o  Pregão Eletrônico,
para  registro  de  preços  visando  futura  e  eventual
contratação  de  pessoa(s)  jurídica(s)  para
fornecimento  de  medicamentos,  pelo  prazo  de  12
(doze)  meses,  em  atendimento  às  necessidades
hospitalares e em unidades vinculadas à Secretaria
Municipal de Saúde e Saneamento do Município de
Santo  Antônio  dos  Lopes/MA,  cujo  objeto  foi
adjudicado  as  seguintes  empresas:  
•    Aleandro Gonçalves Passarinho, inscrita no CNPJ
sob o nº. 00.795.813/0001-15, no valor total de R$
94.778,00 (noventa e quatro mil, setecentos e setenta
e oito reais).
•    Avanço Distribuidora de Medicamentos EIRELI,
inscrita no CNPJ sob o nº.  25.204.078/0001-59, no
valor total de R$ 373.885,00 (trezentos e setenta e
três mil, oitocentos e oitenta e cinco reais).
•    Brasil Medicamentos LTDA, inscrita no CNPJ sob
o  nº.  17.828.413/0001/61,  no  valor  total  de  R$
157.048,80 (cento e cinquenta e sete mil, quarenta e

oito reais e oitenta centavos).
•    Distribuidora de Medicamentos Saúde e Vida
LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 10.645.510/0001-70,
no valor total de R$ 283.987,50 (duzentos e oitenta e
três mil, novecentos e oitenta e sete reais e cinquenta
centavos).
•    Exemplarmed Comércio de Produtos Hospitalares
LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 23.312.871/0001-46,
no valor total de R$ 65.100,00 (sessenta e cinco mil e
cem reais).
•    Felix Carvalho LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº.
18.496.658/0001-00, no valor total de R$ 18.468,00
(dezoito mil, quatrocentos e sessenta e oito reais).
•    Global Distribuidora EIRELI, inscrita no CNPJ sob
o  nº.  08.353.510/0001-54,  no  valor  total  de  R$
206.405,20 (duzentos e seis mil, quatrocentos e cinco
reais e vinte centavos).
•     Hosp  Med Distribuidora  de  Medicamentos  e
Material  Hospitalar  e  Limpeza  LTDA,  inscrita  no
CNPJ sob o nº. 38.890.258/0001-83, no valor total de
R$ 489.734,00 (quatrocentos e oitenta e nove mil,
setecentos e trinta e quatro reais).
•    Márcio G A Jales, inscrita no CNPJ sob o nº.
13.757.465/0001-33, no valor total de R$ 110.216,00
(cento e dez mil, duzentos e dezesseis reais).
•     Medic  Life  Distribuidora  de  Medicamentos
E I R E L I ,  i n s c r i t a  n o  C N P J  s o b  o  n º .
31.030.858/0001-22, no valor total de R$ 60.870,00
(sessenta mil, oitocentos e setenta reais).
•    Mundial Distribuidora de Medicamentos EIRELI,
inscrita no CNPJ sob o nº.  97.528.178/0001-41, no
valor total de R$ 158.411,50 (cento e cinquenta e oito
mil, quatrocentos e onze reais e cinquenta centavos).
O Pregoeiro informa ainda, que os autos do Processo
se encontram com vista franqueada aos interessados
a partir da data desta publicação, nos dias úteis no
horário  de  expediente  da  Prefeitura  Municipal  de
Santo Antônio dos Lopes - MA.
Santo Antônio dos Lopes 15 de setembro de 2021.
HERNANE LOPES ALENCAR 
Pregoeiro Municipal
Port. 002/2021-GP/SAL
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