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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 Saúde e
Saneamento

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS SRP

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 074/2021
P R O C E S S O  A D M I N I S T R A T I V O  N º
192107-0001/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021
A  Prefeitura  Municipal  de  Santo  Antônio  dos
Lopes/MA, com sede na Avenida Presidente Vargas,
nº  446,  Centro,  na  cidade  de  Santo  Antônio  dos
L o p e s / M A ,  i n s c r i t a  n o  C N P J  s o b  o  n º
06.172.720/0001-10,  neste  ato  representada  pela
Senhora Maria Lia Silva e Silva, Secretária Municipal
de  Planejamento  e  Administração,  nomeada  pela

 Portaria  nº  004/2021  de  04  de  janeiro  de  2021,
publicada no Diário Oficial  do Município de 05 de
janeiro  de  2021,  considerando  o  julgamento  da
licitação  na  modalidade  de  pregão,  na  forma
eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 012/2021,
processo administrativo nº 192107-0001,  RESOLVE
registrar os preços da empresa indicada e qualificada
nesta  ATA,  de  acordo  com a  classificação  por  ela
alcançada e nas  quantidades cotadas, atendendo as
condições previstas no edital, sujeitando-se as partes
às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho
de 1993 e suas alterações, no Decreto nº 7.892, de 23
de  janeiro  de  2013,  e  em  conformidade  com  as
disposições a seguir:
1.    DO OBJETO
1.1.     A presente Ata tem por objeto,  a 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,  conforme  edital  do
pregão eletrônico 012/2021, que é parte integrante
desta  Ata,  assim  como  a  proposta  vencedora,
independentemente  de  transcrição.
2 .     D O S  P R E Ç O S ,  E S P E C I F I C A Ç Õ E S  E
QUANTITATIVOS
2.1.    O preço registrado, as especificações do objeto
e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são
as que seguem:

EMPRESA: MUNDIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
CNPJ: 97.528.178/0001-41
Endereço: Avenida Presidente Medici, nº 2484, Bairro Formosa, Timon – MA
Contato: (86) 99942-4364, E-mail: mundial.distribuidora@outlook.com.br
                                                                       REPRESENTANTE: DOUGLAS HENRIQUE DA SILVA
MACEDO, CPF: 008.657.863-48

Item Descrição/
Especificação Marca Unidade de

Medida Quant. Valor
Unitário Valor Total

04
Ácido
acetilsalicílico,
dosagem 500 mg

CIMED Comprimidos 12.000 R$ 0,09 R$
1.080,00

08

Albendazol,
dosagem 40
mg/ml, uso
suspensão oral.
Frasco de 10ml

TEUTO Frascos 1.800 R$ 1,43 R$
2.574,00

13
Ampicilina
dosagem 500mg
injetável

BLAU Ampolas 1.200 R$ 4,50 R$
5.400,00

14
Ampicilina,
dosagem 1 g, tipo
uso injetável

AUROBINDO Ampolas 3.000 R$ 4,50 R$
13.500,00

15
Ampicilina,
dosagem 250 mg.
Frasco 60 ml

AUROBINDO Frascos 700 R$ 4,73 R$
3.311,00
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24

Benzoato de
benzila, dosagem
25%, forma
farmacêutica
emulsão tópica.
Frasco 100 ml

PHARMASCIENCE Frascos 100 R$ 7,00 R$ 700,00

32

Cefalotina sódica,
concentração 1 g,
forma
farmacêutica pó
liófilo p/ injetável

BLAU Frascos 1.500 R$ 8,80 R$
13.200,00

39 Cinarizina,
dosagem 75 mg

NOVA
QUIMICA Comprimidos 700 R$ 0,40 R$ 280,00

41

Ciprofloxacino
solução injetável
200mg,
bolsa/frasco
100ml sistema
fechado

SANDOZ Frascos/Ampola 600 R$ 33,75 R$
20.250,00

43

Cloreto de sódio,
concentração
10%, forma
farmacêutica: 
solução injetável.
Ampola 10 ml

FARMACE Ampolas 2.500 R$ 0,45 R$
1.125,00

52

Dexclorfeniramina
maleato,
dosagem 2mg
apresentação
solução oral.
Frasco 120ml

BRAINFARMA Frascos 7.000 R$ 1,80 R$
12.600,00

57
Digoxina,
dosagem: 0,25
mg

PHARLAB Comprimidos 1.200 R$ 0,09 R$ 108,00

59
Dimeticona,
dosagem: 40 mg
1 ml

PRATI Comprimidos 700 R$ 0,13 R$ 91,00

61

Dipirona sódica,
dosagem 500
mg/ml,
apresentação
solução oral
(gotas). Frasco 10
ml

CIFARMA Frascos 2.000 R$ 1,11 R$
2.220,00

62

Dipirona sódica,
dosagem: 500
mg,ml,
apresentação:
solução
injetável. AMPOLA
2 ML

CIFARMA Ampolas 7.000 R$ 0,80 R$
5.600,00

64 Enalapril maleato,
dosagem 10 mg TEUTO Comprimidos 130.000 R$ 0,07 R$

9.100,00

68

Epinefrina,
dosagem:
1mg,ml, uso:
solução injetável.
Ampola 1 ml

HIPOLABOR Ampolas 600 R$ 2,23 R$
1.338,00

74

Fenoterol
bromidrato,
concentração 5
mg/ml, forma
farmacêutica
solução oral.
Frasco 20 ml

PRATI
DONADUZZI Frascos 1.800 R$ 3,92 R$

7.056,00

76
Furosemida
20mg/2ml AMP
2ml

HIPOLABOR Ampolas 7.000 R$ 0,70 R$
4.900,00

78

Gentamicina,
dosagem 20
mg/ml, aplicação
solução
injetável. Ampola
1 ml

SANTISA Ampolas 1.000 R$ 1,00 R$
1.000,00

79

Gentamicina,
dosagem 40
mg/ml, aplicação
solução
injetável. Ampola
1 ml

SANTISA Ampolas 3.000 R$ 1,20 R$
3.600,00

86
Gluconato de
cálcio 10%.
Ampola com 10
ml.

HALEX ISTAR Ampolas 600 R$ 2,16 R$
1.296,00

90
Hidrocortisona
500 mg injetável.
Ampola 4 ml

BLAU Ampolas 3.500 R$ 8,00 R$
28.000,00

91

Hidrocortisona,
composição sal
acetato,
concentração 100
mg, forma
farmacêutica pó
liófilo p/ injetável

BLAU Frasco/Ampola 1.500 R$ 3,24 R$
4.860,00

106

Lidocaína
cloridrato,
dosagem 2%,
apresentação
geléia. Bisnaga
30 g

PHARLAB Bisnagas 150 R$ 2,97 R$ 445,50

108
Losartana
potássica,
dosagem 100 mg

GEOLAB Comprimidos 30.000 R$ 0,32 R$
9.600,00

120 Metroclopramida
injetável 4mg/ml MARIOL Ampolas 1.800 R$ 0,63 R$

1.134,00

125
Miconazol creme
dermatológico
20mg/g

PRATI
DONADUZZI Bisnagas 1.300 R$ 3,11 R$

4.043,00

TOTAL                                                                                                                               R$
158.411,50

3.    ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

3.1.     O  órgão  gerenciador  será  a  Secretaria
Municipal de Saúde e Saneamento.
4.    DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
4.1.     A  ata  de  registro  de  preços,  durante  sua
validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou
entidade  da  administração  pública  que  não  tenha
participado do certame licitatório, mediante anuência
do  órgão  gerenciador,  desde  que  devidamente
justificada a vantagem e respeitadas, no que couber,
as  condições  e  as  regras  estabelecidas  na  Lei  nº
8.666, de 1993 e no Decreto nº 7.892, de 2013.
4.1.1.     A manifestação do órgão gerenciador de que
trata o subitem anterior, salvo para adesões feitas por
órgãos ou entidades de outras  esferas  federativas,
fica  condicionada  à  realização  de  estudo,  pelos
órgãos e pelas entidades que não participaram do
registro  de  preços,  que  demonstre  o  ganho  de
eficiência,  a  viabilidade e  a  economicidade para a
administração pública da utilização da ata de registro
de preços.
4.2.    Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de
Registro  de  Preços,  observadas  as  condições  nela
estabelecidas,  optar  pela  aceitação  ou  não,  pela
prestação  do  serviço/fornecimento,  desde  que  esta
prestação de serviço/fornecimento não prejudique as
obrigações  anteriormente  assumidas  com  o  órgão
gerenciador e órgãos participantes. 
4.3.    As contratações adicionais a que se refere este
item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a
50% (máximo cinquenta) por cento dos quantitativos
dos itens do instrumento convocatório e registrados
na ata de registro de preços para o órgão gerenciador
e órgãos participantes.
4.4.    As adesões à ata de registro de preços são
limitadas, na totalidade, ao dobro do quantitativo de
cada item registrado na ata de registro de preços
para  o  órgão  gerenciador  e  órgãos  participantes,
independentemente  do  número  de  órgãos  não
participantes  que  eventualmente  aderirem.
4.5.    Após a autorização do órgão gerenciador, o
órgão não participante deverá efetivar a contratação
solicitada em até noventa dias, observado o prazo de
validade da Ata de Registro de Preços.
4.5.1.     Caberá  ao  órgão  gerenciador  autorizar,
excepcional  e  justificadamente,  a  prorrogação  do
prazo para efetivação da contratação,  respeitado o
prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo
órgão não participante.
5.    VALIDADE DA ATA 
5.1.    A validade da Ata de Registro de Preços será
de 12 meses, a partir da sua publicação, não podendo
ser prorrogada.
6.    REVISÃO E CANCELAMENTO 
6.1.    A Administração realizará pesquisa de mercado



Página 3 Diário Oficial Eletrónico Edição n° 190/2021 Publicação: 30/09/2021

Prefeitura Municipal de Santo Antonio dos Lopes - MA, Av. Presidente Vargas, 446, Centro, Prefeito Emanuel Lima de Oliveira
Para consultar a veracidade da publicação acesse https://www.stoantoniodoslopes.ma.gov.br/diariooficial/983

Edição no n°190/2021

periodicamente, em intervalos não superiores a 180
(cento  e  oitenta)  dias,  a  f im  de  verif icar  a
vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.
6.2.    Os preços registrados poderão ser revistos em
decorrência  de  eventual  redução  dos  preços
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo
do  objeto  registrado,  cabendo  à  Administração
promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).
6.3.    Quando o preço registrado tornar-se superior
ao  preço  praticado  no  mercado  por  motivo
superveniente,  a  Administração  convocará  o(s)
fornecedor(es)  para  negociar(em)  a  redução  dos
preços aos valores praticados pelo mercado.
6.4.    O prestador de serviços/fornecedor que não
aceitar  reduzir  seu  preço  ao  valor  praticado  pelo
mercado  será  liberado  do  compromisso  assumido,
sem aplicação de penalidade.
6.5.    Quando o preço de mercado tornar-se superior
aos  preços  registrados  e  o  fornecedor  não  puder
cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
6.5.1.    liberar o prestador de serviços/fornecedor do
compromisso assumido, caso a comunicação ocorra
antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da
penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e
comprovantes apresentados; e
6.5.2.     convocar  os  demais  prestadores  de
serviços/fornecedores  para  assegurar  igual
oportunidade  de  negociação.
6.6.    Não havendo êxito nas negociações, o órgão
gerenciador deverá proceder à revogação desta ata
de registro de preços, adotando as medidas cabíveis
para obtenção da contratação mais vantajosa.
6.7.    O registro do prestador de serviços/fornecedor
será cancelado quando:
6.7.1.    descumprir as condições da ata de registro
de preços;
6.7.2.     não  ret irar  a  nota  de  empenho  ou
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administração, sem justificativa aceitável;
6.7.3.    não aceitar reduzir o seu preço registrado, na
hipótese deste se tornar superior àqueles praticados
no mercado; ou
6.7.4.     sofrer  sanção  administrativa  cujo  efeito
torne-o proibido de celebrar contrato administrativo,
alcançando  o  órgão  gerenciador  e  órgão(s)
participante(s).
6.8.    O cancelamento de registros serão formalizado
por  despacho  do  órgão  gerenciador,  assegurado  o
contraditório e a ampla defesa.
6.9.    O cancelamento do registro de preços poderá
ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso
fortuito  ou  força  maior,  que  prejudique  o
cumprimento  da  ata,  devidamente  comprovados  e
justificados:

6.9.1.    por razão de interesse público; ou
6.9.2.    a pedido do fornecedor. 
7.    DAS PENALIDADES 
7.1.     O  descumprimento  da  Ata  de  Registro  de
Preços  ensejará  aplicação  das  penalidades
estabelecidas  no  Edital.
7.1.1.    As sanções do item acima também se aplicam
aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão
para  registro  de  preços  que,  convocados,  não
h o n r a r e m  o  c o m p r o m i s s o  a s s u m i d o
injustificadamente,  nos  termos  do  art.  49,  §1º  do
Decreto nº 10.024/19. 
7.2.     É da competência do órgão gerenciador a
aplicação  das  penalidades  decorrentes  do
descumprimento do pactuado nesta ata de registro de
preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº 7.892/2013),
exceto  nas  hipóteses  em  que  o  descumprimento
disser  respeito  às  contratações  dos  órgãos
participantes,  caso  no  qual  caberá  ao  respectivo
órgão participante a aplicação da penalidade (art. 6º,
Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013).
7.3.     O órgão participante deverá comunicar  ao
órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas
no  art.  20  do  Decreto  nº  7.892/2013,  dada  a
necessidade  de  instauração  de  procedimento  para
cancelamento do registro do fornecedor.
8.    CONDIÇÕES GERAIS
8.1.    As condições gerais do fornecimento, tais como
os prazos para entrega e recebimento do objeto, as
obrigações  da  Administração  e  do  fornecedor
registrado, penalidades e demais condições do ajuste,
encontram-se  definidos  no  Termo  de  Referência,
ANEXO AO EDITAL.
8.2.     A  ata  de  realização  da  sessão  pública  do
pregão,  contendo  a  relação  dos  licitantes  que
aceitarem  cotar  os  bens  ou  serviços  com  preços
iguais  ao  do  licitante  vencedor  do  certame,  será
anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos
do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de 2013.
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata
foi lavrada em duas vias de igual teor, que, depois de
lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.
Santo Antônio dos Lopes – MA, 21 de setembro de
2021.
MARIA LIMA DA SILVA NERES
Sec. Municipal de Saúde e Saneamento
Portaria nº 010/2021 GPSAL
Órgão Gerenciador
MUNDIAL  DISTRIBUIDORA  DE  MEDICAMENTOS
EIRELI 
CNPJ: 97.528.178/0001-41
Representante:  DOUGLAS  HENRIQUE  DA  SILVA
MACEDO
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Empresa Beneficiaria

Código identificador:
82ede0c8dfe670f78d8a360c8453b6226e833a1e3993be99f8cd596545d30badd7
342e654e87ed7a326ceabd3bf6ecec7957a654de0da2bae9de0027accd0dc3

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS SRP

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 077/2021
P R O C E S S O  A D M I N I S T R A T I V O  N º
192107-0001/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021
A  Prefeitura  Municipal  de  Santo  Antônio  dos
Lopes/MA, com sede na Avenida Presidente Vargas,
nº  446,  Centro,  na  cidade  de  Santo  Antônio  dos
L o p e s / M A ,  i n s c r i t a  n o  C N P J  s o b  o  n º
06.172.720/0001-10,  neste  ato  representada  pela
Senhora Maria Lia Silva e Silva, Secretária Municipal
de  Planejamento  e  Administração,  nomeada  pela
 Portaria  nº  004/2021  de  04  de  janeiro  de  2021,
publicada no Diário Oficial  do Município de 05 de
janeiro  de  2021,  considerando  o  julgamento  da
licitação  na  modalidade  de  pregão,  na  forma
eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 012/2021,
processo administrativo nº 192107-0001,  RESOLVE
registrar os preços da empresa indicada e qualificada
nesta  ATA,  de  acordo  com a  classificação  por  ela
alcançada e nas  quantidades cotadas, atendendo as
condições previstas no edital, sujeitando-se as partes
às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho
de 1993 e suas alterações, no Decreto nº 7.892, de 23
de  janeiro  de  2013,  e  em  conformidade  com  as
disposições a seguir:
1.    DO OBJETO
1.1.     A presente Ata tem por objeto,  a 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,  conforme  edital  do
pregão eletrônico 012/2021, que é parte integrante
desta  Ata,  assim  como  a  proposta  vencedora,
independentemente  de  transcrição.
2 .     D O S  P R E Ç O S ,  E S P E C I F I C A Ç Õ E S  E
QUANTITATIVOS
2.1.    O preço registrado, as especificações do objeto
e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são
as que seguem:

EMPRESA: GLOBAL DISTRIBUIDORA EIRELI
CNPJ: 08.353.510/0001-54
Endereço: Rua Henrique Pereira de Souza, n 392, Bairro Parque Piauí – Timon/MA
Contato: (99) 3212-3003 E-mail: globaldist.medicamentos@gmail.com
REPRESENTANTE: THYAGO LAYRON SAMPAIO DE ABREU  CPF: 032.244.343-17
ITEM DESCRIÇÃO MARCA QUANT. UNIDADE V. UNIT. V. TOTAL

11

Aminofilina, dosagem
24 mg/ml, forma
farmacêutica
solução injetável.
Ampola 10 ml

FARMACE
INDUSTRIA QUIM 700 AMPOLAS R$1,05  R$                 

735,00

19 Atenolol, dosagem: 25
mg

PRATI
/DONADUZZI 12.000 COMPRIMIDOS R$0,04  R$                 

480,00

21
Atropina sulfato,
dosagem 0,25 mg/ml,
uso solução injetável.
Ampola 1 ml

ISOFARMA 7.000 AMPOLAS R$0,40  R$             
2.800,00

30

Cefalexina, dosagem
50 mg/ml, forma
farmacêutica pó
p/ suspensão oral.
Frasco 60 ml

ABL/ANTIBIOTICO
S DO BRASIL 2.000 FRASCOS R$5,99  R$           

11.980,00

31 Cefalexina, dosagem
500 mg

ABL/ANTIBIOTICO
S DO BRASIL 13.000 CÁPSULAS R$0,48  R$             

6.240,00

33
Ceftriaxona sódica,
concentração 1 g,
forma farmacêutica pó
p/ solução injetável

BLAU/FARMACEU
TICA 3.500 FRASCO/AMPOL

A R$8,97  R$           
31.395,00

37 Cimetidina, dosagem:
200 mg

PRATI
/DONADUZZI 7.000 COMPRIMIDOS R$0,30  R$             

2.100,00

38 Cinarizina, dosagem
25 mg NOVA QUIMICA 1.300 COMPRIMIDOS R$0,24  R$                 

312,00

45
CLORIDRATO DE
HIDRAZALINA
20MG/ML 1ml

CRISTALIA 2.000 AMPOLAS R$8,48  R$           
16.960,00

47
Deslanosídeo
0,2mg/ml Sol.
Injetável c/2ml

UNIÃO QUIMICA 70 AMPOLAS R$3,66  R$                 
256,20

51

Dexametasona,
dosagem:4 mg/ml,
forma farmacêutica:
solução injetável.
Ampola 2,5

FARMACE
INDUSTRIA QUIM 8.000 AMPOLAS R$2,40  R$           

19.200,00

53

Dexclorfeniramina
maleato,

HIPOLABOR 3.500 FRASCOS R$1,80  R$             
6.300,00

composição associada
à betametasona,
concentração 0,4 mg
+ 0,05 mg/ml, forma
farmacêutica xarope.
Frasco 120 ml

73

Etilefrina cloridrato,
composição
10mg/ml,
apresentação
injetável. Ampola 1 ml

UNIÃO QUIMICA 1.300 AMPOLAS R$2,52  R$             
3.276,00

77 Furosemida, dosagem
40 mg

PRATI
/DONADUZZI 3.500 COMPRIMIDOS R$0,06  R$                 

210,00

84 Glimepirida, dosagem
2 mg GEOLAB 7.000 COMPRIMIDOS R$0,08  R$                 

560,00

85 Glimepirida, dosagem
4 mg GEOLAB 7.000 COMPRIMIDOS R$0,12  R$                 

840,00

88 Heparina sódica 5.000
UI . Ampola 0,25 ml CRISTALIA 2.500 AMPOLAS R$7,90  R$           

19.750,00

95 Ibuprofeno, dosagem
300 mg GEOLAB 14.000 COMPRIMIDOS R$0,25  R$             

3.500,00

103 Levofloxacino,
concentração 750 mg EUROFARMA 700 COMPRIMIDOS R$1,10  R$                 

770,00

105
Lidocaína cloridrato,
dosagem 2% sem
vaso . 20ml

HIPOLABOR 2.500 FRASCO/AMPOL
A R$4,20  R$           

10.500,00

107

LOSARTANA
POTÁSSICA,
APRESENTAÇÃO

EMS S/A 7.000 COMPRIMIDOS R$0,33  R$             
2.310,00ASSOCIADO à

HIDROCLOROTIAZIDA,
DOSAGEM 50MG +
12,5MG

132 Noradrenalina
8mg/4ml HIPOLABOR 700 AMPOLAS R$14,70  R$           

10.290,00

136
Omeprazol 40mg/ml
com pó + diluente 10
ml. Cota reservada de
25% para ME/EPP

CRISTALIA 750 FRASCO/AMPOL
A R$46,50  R$           

34.875,00

137 Omeprazol,
concentração 20 mg GEOLAB 7.000 COMPRIMIDOS R$0,12  R$                 

840,00

139 Oxacilina 1g BLAU/FARMACEU
TICA 3.500 AMPOLAS R$2,66  R$             

9.310,00

147 Prednisona, dosagem:
5 mg SANVAL 1.200 COMPRIMIDOS R$0,12  R$                 

144,00

148 Profenid 100mg/2ml HIPOLABOR 1.600 AMPOLAS R$3,88  R$             
6.208,00

175
Sulfato de magnésio,
concentração: 50%,
uso: solução injetável

ISOFARMA 1.300 AMPOLAS R$3,28  R$             
4.264,00

VALOR TOTAL R$206.405,20

3.    ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)
3.1.     O  órgão  gerenciador  será  a  Secretaria
Municipal de Saúde e Saneamento.
4.    DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
4.1.     A  ata  de  registro  de  preços,  durante  sua
validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou
entidade  da  administração  pública  que  não  tenha
participado do certame licitatório, mediante anuência
do  órgão  gerenciador,  desde  que  devidamente
justificada a vantagem e respeitadas, no que couber,
as  condições  e  as  regras  estabelecidas  na  Lei  nº
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8.666, de 1993 e no Decreto nº 7.892, de 2013.
4.1.1.     A manifestação do órgão gerenciador de que
trata o subitem anterior, salvo para adesões feitas por
órgãos ou entidades de outras  esferas  federativas,
fica  condicionada  à  realização  de  estudo,  pelos
órgãos e pelas entidades que não participaram do
registro  de  preços,  que  demonstre  o  ganho  de
eficiência,  a  viabilidade e  a  economicidade para a
administração pública da utilização da ata de registro
de preços.
4.2.    Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de
Registro  de  Preços,  observadas  as  condições  nela
estabelecidas,  optar  pela  aceitação  ou  não,  pela
prestação  do  serviço/fornecimento,  desde  que  esta
prestação de serviço/fornecimento não prejudique as
obrigações  anteriormente  assumidas  com  o  órgão
gerenciador e órgãos participantes. 
4.3.    As contratações adicionais a que se refere este
item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a
50% (máximo cinquenta) por cento dos quantitativos
dos itens do instrumento convocatório e registrados
na ata de registro de preços para o órgão gerenciador
e órgãos participantes.
4.4.    As adesões à ata de registro de preços são
limitadas, na totalidade, ao dobro do quantitativo de
cada item registrado na ata de registro de preços
para  o  órgão  gerenciador  e  órgãos  participantes,
independentemente  do  número  de  órgãos  não
participantes  que  eventualmente  aderirem.
4.5.    Após a autorização do órgão gerenciador, o
órgão não participante deverá efetivar a contratação
solicitada em até noventa dias, observado o prazo de
validade da Ata de Registro de Preços.
4.5.1.     Caberá  ao  órgão  gerenciador  autorizar,
excepcional  e  justificadamente,  a  prorrogação  do
prazo para efetivação da contratação,  respeitado o
prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo
órgão não participante.
5.    VALIDADE DA ATA 
5.1.    A validade da Ata de Registro de Preços será
de 12 meses, a partir da sua publicação, não podendo
ser prorrogada.
6.    REVISÃO E CANCELAMENTO 
6.1.    A Administração realizará pesquisa de mercado
periodicamente, em intervalos não superiores a 180
(cento  e  oitenta)  dias,  a  f im  de  verif icar  a
vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.
6.2.    Os preços registrados poderão ser revistos em
decorrência  de  eventual  redução  dos  preços
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo
do  objeto  registrado,  cabendo  à  Administração
promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).
6.3.    Quando o preço registrado tornar-se superior
ao  preço  praticado  no  mercado  por  motivo

superveniente,  a  Administração  convocará  o(s)
fornecedor(es)  para  negociar(em)  a  redução  dos
preços aos valores praticados pelo mercado.
6.4.    O prestador de serviços/fornecedor que não
aceitar  reduzir  seu  preço  ao  valor  praticado  pelo
mercado  será  liberado  do  compromisso  assumido,
sem aplicação de penalidade.
6.5.    Quando o preço de mercado tornar-se superior
aos  preços  registrados  e  o  fornecedor  não  puder
cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
6.5.1.    liberar o prestador de serviços/fornecedor do
compromisso assumido, caso a comunicação ocorra
antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da
penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e
comprovantes apresentados; e
6.5.2.     convocar  os  demais  prestadores  de
serviços/fornecedores  para  assegurar  igual
oportunidade  de  negociação.
6.6.    Não havendo êxito nas negociações, o órgão
gerenciador deverá proceder à revogação desta ata
de registro de preços, adotando as medidas cabíveis
para obtenção da contratação mais vantajosa.
6.7.    O registro do prestador de serviços/fornecedor
será cancelado quando:
6.7.1.    descumprir as condições da ata de registro
de preços;
6.7.2.     não  ret irar  a  nota  de  empenho  ou
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administração, sem justificativa aceitável;
6.7.3.    não aceitar reduzir o seu preço registrado, na
hipótese deste se tornar superior àqueles praticados
no mercado; ou
6.7.4.     sofrer  sanção  administrativa  cujo  efeito
torne-o proibido de celebrar contrato administrativo,
alcançando  o  órgão  gerenciador  e  órgão(s)
participante(s).
6.8.    O cancelamento de registros será formalizado
por  despacho  do  órgão  gerenciador,  assegurado  o
contraditório e a ampla defesa.
6.9.    O cancelamento do registro de preços poderá
ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso
fortuito  ou  força  maior,  que  prejudique  o
cumprimento  da  ata,  devidamente  comprovados  e
justificados:
6.9.1.    por razão de interesse público; ou
6.9.2.    a pedido do fornecedor. 
7.    DAS PENALIDADES 
7.1.     O  descumprimento  da  Ata  de  Registro  de
Preços  ensejará  aplicação  das  penalidades
estabelecidas  no  Edital.
7.1.1.    As sanções do item acima também se aplicam
aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão
para  registro  de  preços  que,  convocados,  não
h o n r a r e m  o  c o m p r o m i s s o  a s s u m i d o
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injustificadamente,  nos  termos  do  art.  49,  §1º  do
Decreto nº 10.024/19. 
7.2.     É da competência do órgão gerenciador a
aplicação  das  penalidades  decorrentes  do
descumprimento do pactuado nesta ata de registro de
preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº 7.892/2013),
exceto  nas  hipóteses  em  que  o  descumprimento
disser  respeito  às  contratações  dos  órgãos
participantes,  caso  no  qual  caberá  ao  respectivo
órgão participante a aplicação da penalidade (art. 6º,
Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013).
7.3.     O órgão participante deverá comunicar  ao
órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas
no  art.  20  do  Decreto  nº  7.892/2013,  dada  a
necessidade  de  instauração  de  procedimento  para
cancelamento do registro do fornecedor.
8.    CONDIÇÕES GERAIS
8.1.    As condições gerais do fornecimento, tais como
os prazos para entrega e recebimento do objeto, as
obrigações  da  Administração  e  do  fornecedor
registrado, penalidades e demais condições do ajuste,
encontram-se  definidos  no  Termo  de  Referência,
ANEXO AO EDITAL.
8.2.     A  ata  de  realização  da  sessão  pública  do
pregão,  contendo  a  relação  dos  licitantes  que
aceitarem  cotar  os  bens  ou  serviços  com  preços
iguais  ao  do  licitante  vencedor  do  certame,  será
anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos
do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de 2013.
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata
foi lavrada em duas vias de igual teor, que, depois de
lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.
Santo Antônio dos Lopes – MA, 21 de setembro, de
2021.
MARIA LIMA DA SILVA NERES
Sec. Municipal de Saúde e Saneamento
Portaria nº 010/2021 GPSAL
Órgão Gerenciador
GLOBAL DISTRIBUIDORA EIRELI 
CNPJ: 08.353.510/0001-54
Representante:  THYAGO  LAYRON  SAMPAIO  DE
ABREU
Empresa Beneficiaria

Código identificador:
82ede0c8dfe670f78d8a360c8453b6226e833a1e3993be99f8cd596545d30badd7
342e654e87ed7a326ceabd3bf6ecec7957a654de0da2bae9de0027accd0dc3

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS SRP

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 079/2021
P R O C E S S O  A D M I N I S T R A T I V O  N º
192107-0001/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021

A  Prefeitura  Municipal  de  Santo  Antônio  dos
Lopes/MA, com sede na Avenida Presidente Vargas,
nº  446,  Centro,  na  cidade  de  Santo  Antônio  dos
L o p e s / M A ,  i n s c r i t a  n o  C N P J  s o b  o  n º
06.172.720/0001-10,  neste  ato  representada  pela
Senhora Maria Lia Silva e Silva, Secretária Municipal
de  Planejamento  e  Administração,  nomeada  pela
 Portaria  nº  004/2021  de  04  de  janeiro  de  2021,
publicada no Diário Oficial  do Município de 05 de
janeiro  de  2021,  considerando  o  julgamento  da
licitação  na  modalidade  de  pregão,  na  forma
eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 012/2021,
processo administrativo nº 192107-0001,  RESOLVE
registrar os preços da empresa indicada e qualificada
nesta  ATA,  de  acordo  com a  classificação  por  ela
alcançada e nas  quantidades cotadas, atendendo as
condições previstas no edital, sujeitando-se as partes
às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho
de 1993 e suas alterações, no Decreto nº 7.892, de 23
de  janeiro  de  2013,  e  em  conformidade  com  as
disposições a seguir:
1.    DO OBJETO
1.1.     A presente Ata tem por objeto,  a 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,  conforme  edital  do
pregão eletrônico 012/2021, que é parte integrante
desta  Ata,  assim  como  a  proposta  vencedora,
independentemente  de  transcrição.
2 .     D O S  P R E Ç O S ,  E S P E C I F I C A Ç Õ E S  E
QUANTITATIVOS
2.1.    O preço registrado, as especificações do objeto
e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são
as que seguem:

EMPRESA: FELIX & CARVALHO LTDA
CNPJ: 18.496.658/0001-00
Endereço: Rua Olavo Bilac, nº 2266, Centro/Sul, Teresina – PI
Contato: (86) 3085-3734, E-mail: nutrimaxhospitalar@outlook.com
REPRESENTANTE: REJANE OLIVEIRA CARVALHO DO NASCIMENTO, CPF:
534.783.983-04

Item Descrição/
Especificação Marca Unidade de

Medida Quant. Valor
Unitário Valor Total

048

Detergente
enzimático,
composição a
base de
amilase,
protease e
lipase frasco
de 5

KELLDRIN
INDUSTRIAL
LTDA - ME -
ANÁPOLIS

Frascos 30 R$
104,00

R$
3.120,00

075
Fluconazol,
dosagem 150
mg

MEDQUIMICA
INDUSTRIA
FARMACEUTICA
LTDA
 

Comprimidos 6.000 R$ 0,60 R$
3.600,00

094

Ibuprofeno,
dosagem 20
mg/ml,
indicação
suspensão
oral. Frasco de
30 ml

NATULAB
LABORATÓRIO
S.A

Frascos 1.200 R$ 2,09 R$
2.508,00

134 Óleo mineral
100 ml FARMAX Frascos 3.000 R$ 3,08 R$

9.240,00

mailto:nutrimaxhospitalar@outlook.com
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TOTAL                                                                                                                              
R$ 18.468,00

3.    ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)
3.1.     O  órgão  gerenciador  será  a  Secretaria
Municipal de Saúde e Saneamento.
4.    DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
4.1.     A  ata  de  registro  de  preços,  durante  sua
validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou
entidade  da  administração  pública  que  não  tenha
participado do certame licitatório, mediante anuência
do  órgão  gerenciador,  desde  que  devidamente
justificada a vantagem e respeitadas, no que couber,
as  condições  e  as  regras  estabelecidas  na  Lei  nº
8.666, de 1993 e no Decreto nº 7.892, de 2013.
4.1.1.     A manifestação do órgão gerenciador de que
trata o subitem anterior, salvo para adesões feitas por
órgãos ou entidades de outras  esferas  federativas,
fica  condicionada  à  realização  de  estudo,  pelos
órgãos e pelas entidades que não participaram do
registro  de  preços,  que  demonstre  o  ganho  de
eficiência,  a  viabilidade e  a  economicidade para a
administração pública da utilização da ata de registro
de preços.
4.2.    Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de
Registro  de  Preços,  observadas  as  condições  nela
estabelecidas,  optar  pela  aceitação  ou  não,  pela
prestação  do  serviço/fornecimento,  desde  que  esta
prestação de serviço/fornecimento não prejudique as
obrigações  anteriormente  assumidas  com  o  órgão
gerenciador e órgãos participantes. 
4.3.    As contratações adicionais a que se refere este
item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a
50% (máximo cinquenta) por cento dos quantitativos
dos itens do instrumento convocatório e registrados
na ata de registro de preços para o órgão gerenciador
e órgãos participantes.
4.4.    As adesões à ata de registro de preços são
limitadas, na totalidade, ao dobro do quantitativo de
cada item registrado na ata de registro de preços
para  o  órgão  gerenciador  e  órgãos  participantes,
independentemente  do  número  de  órgãos  não
participantes  que  eventualmente  aderirem.
4.5.    Após a autorização do órgão gerenciador, o
órgão não participante deverá efetivar a contratação
solicitada em até noventa dias, observado o prazo de
validade da Ata de Registro de Preços.
4.5.1.     Caberá  ao  órgão  gerenciador  autorizar,
excepcional  e  justificadamente,  a  prorrogação  do
prazo para efetivação da contratação,  respeitado o
prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo
órgão não participante.
5.    VALIDADE DA ATA 
5.1.    A validade da Ata de Registro de Preços será
de 12 meses, a partir da sua publicação, não podendo

ser prorrogada.
6.    REVISÃO E CANCELAMENTO 
6.1.    A Administração realizará pesquisa de mercado
periodicamente, em intervalos não superiores a 180
(cento  e  oitenta)  dias,  a  f im  de  verif icar  a
vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.
6.2.    Os preços registrados poderão ser revistos em
decorrência  de  eventual  redução  dos  preços
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo
do  objeto  registrado,  cabendo  à  Administração
promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).
6.3.    Quando o preço registrado tornar-se superior
ao  preço  praticado  no  mercado  por  motivo
superveniente,  a  Administração  convocará  o(s)
fornecedor(es)  para  negociar(em)  a  redução  dos
preços aos valores praticados pelo mercado.
6.4.    O prestador de serviços/fornecedor que não
aceitar  reduzir  seu  preço  ao  valor  praticado  pelo
mercado  será  liberado  do  compromisso  assumido,
sem aplicação de penalidade.
6.5.    Quando o preço de mercado tornar-se superior
aos  preços  registrados  e  o  fornecedor  não  puder
cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
6.5.1.    liberar o prestador de serviços/fornecedor do
compromisso assumido, caso a comunicação ocorra
antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da
penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e
comprovantes apresentados; e
6.5.2.     convocar  os  demais  prestadores  de
serviços/fornecedores  para  assegurar  igual
oportunidade  de  negociação.
6.6.    Não havendo êxito nas negociações, o órgão
gerenciador deverá proceder à revogação desta ata
de registro de preços, adotando as medidas cabíveis
para obtenção da contratação mais vantajosa.
6.7.    O registro do prestador de serviços/fornecedor
será cancelado quando:
6.7.1.    descumprir as condições da ata de registro
de preços;
6.7.2.     não  ret irar  a  nota  de  empenho  ou
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administração, sem justificativa aceitável;
6.7.3.    não aceitar reduzir o seu preço registrado, na
hipótese deste se tornar superior àqueles praticados
no mercado; ou
6.7.4.     sofrer  sanção  administrativa  cujo  efeito
torne-o proibido de celebrar contrato administrativo,
alcançando  o  órgão  gerenciador  e  órgão(s)
participante(s).
6.8.    O cancelamento de registros serão formalizado
por  despacho  do  órgão  gerenciador,  assegurado  o
contraditório e a ampla defesa.
6.9.    O cancelamento do registro de preços poderá
ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso
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fortuito  ou  força  maior,  que  prejudique  o
cumprimento  da  ata,  devidamente  comprovados  e
justificados:
6.9.1.    por razão de interesse público; ou
6.9.2.    a pedido do fornecedor. 
7.    DAS PENALIDADES 
7.1.     O  descumprimento  da  Ata  de  Registro  de
Preços  ensejará  aplicação  das  penalidades
estabelecidas  no  Edital.
7.1.1.    As sanções do item acima também se aplicam
aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão
para  registro  de  preços  que,  convocados,  não
h o n r a r e m  o  c o m p r o m i s s o  a s s u m i d o
injustificadamente,  nos  termos  do  art.  49,  §1º  do
Decreto nº 10.024/19. 
7.2.     É da competência do órgão gerenciador a
aplicação  das  penalidades  decorrentes  do
descumprimento do pactuado nesta ata de registro de
preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº 7.892/2013),
exceto  nas  hipóteses  em  que  o  descumprimento
disser  respeito  às  contratações  dos  órgãos
participantes,  caso  no  qual  caberá  ao  respectivo
órgão participante a aplicação da penalidade (art. 6º,
Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013).
7.3.     O órgão participante deverá comunicar  ao
órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas
no  art.  20  do  Decreto  nº  7.892/2013,  dada  a
necessidade  de  instauração  de  procedimento  para
cancelamento do registro do fornecedor.
8.    CONDIÇÕES GERAIS
8.1.    As condições gerais do fornecimento, tais como
os prazos para entrega e recebimento do objeto, as
obrigações  da  Administração  e  do  fornecedor
registrado, penalidades e demais condições do ajuste,
encontram-se  definidos  no  Termo  de  Referência,
ANEXO AO EDITAL.
8.2.     A  ata  de  realização  da  sessão  pública  do
pregão,  contendo  a  relação  dos  licitantes  que
aceitarem  cotar  os  bens  ou  serviços  com  preços
iguais  ao  do  licitante  vencedor  do  certame,  será
anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos
do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de 2013.
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata
foi lavrada em duas vias de igual teor, que, depois de
lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.
Santo Antônio dos Lopes – MA, 21 de setembro de
2021.

MARIA LIMA DA SILVA NERES
Sec. Municipal de Saúde e Saneamento
Portaria nº 010/2021 GPSAL
Órgão Gerenciador
FELIX & CARVALHO LTDA
CNPJ: 18.496.658/0001-00

Representante:  REJANE OLIVEIRA CARVALHO DO
NASCIMENTO
Empresa Beneficiária

Código identificador:
82ede0c8dfe670f78d8a360c8453b6226e833a1e3993be99f8cd596545d30badd7
342e654e87ed7a326ceabd3bf6ecec7957a654de0da2bae9de0027accd0dc3

Secretaria Municipal de Assistência
Social, Juventude e Trabalho

EXTRATO DE CONTRATO N.º 20210918
a)    Processo Administrativo n.º 252106-0001/2021;
b)  Espécie:  Contrato  Administrativo  n.º  20210918.
Firmado  em  28  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  Assistência  Social,  Juventude  e
Trabalho, e a empresa F M MEIRA EIRELI, inscrito(a)
no  CNPJ  sob  o  nº  38.715.572/0001-20.  c)  Objeto:
fornecimento  de  Equipamentos  e  Suprimentos  de
Informática,  em  atendimento  às  necessidades  de
diversas secretarias do Município de Santo Antônio
dos  Lopes/MA,  conforme  especif icações  e
quantitativos estabelecidos no Termo de Referência,
anexo do Edital. d) Fundamento Legal: Lei Federal nº
8.666/1993.  e)  Modalidade  Licitatória:  Pregão
Eletrônico,  nº  011/2021.  f)  Valor  Contratual:  R$
7.366,00 (sete mil trezentos e sessenta e seis reais).
g) Vigência: até o dia 31/12/2021, contado a partir da
data  de  assinatura  h)  Dotação  Orçamentária:  09;
09.01;  09.02;  08;  244;  0137;  2.048;  2.058;  1.045;
4.4.90.52.00;  3.3.90.30.00;  010000;  012900.  i)
Signatários:  pela  Contratante,  Hadilla  da  Silva
Campos Borges, Secretária Municipal de Assistência
Social,  Juventude  e  Trabalho  e  pela  Contratada,
Fernanda Melo Meira, representante legal.

Código identificador:
82ede0c8dfe670f78d8a360c8453b6226e833a1e3993be99f8cd596545d30badd7
342e654e87ed7a326ceabd3bf6ecec7957a654de0da2bae9de0027accd0dc3

Secretaria Municipal de Educação

EXTRATO DE CONTRATO N.º 20210917
a)    Processo Administrativo n.º 252106-0001/2021;
b)  Espécie:  Contrato  Administrativo  n.º  20210917.
Firmado  em  28  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 Educação,  e  a  empresa F M MEIRA
E I R E L I ,  i n s c r i t o ( a )  n o  C N P J  s o b  o  n º
38.715.572/0001-20.  c)  Objeto:  fornecimento  de
Equipamentos  e  Suprimentos  de  Informática,  em
atendimento às necessidades de diversas secretarias
do  Município  de  Santo  Antônio  dos  Lopes/MA,
conforme especificações e quantitativos estabelecidos
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no  Termo  de  Referência,  anexo  do  Edital.  d)
Fundamento  Legal:  Lei  Federal  nº  8.666/1993.  e)
Modalidade  Licitatória:  Pregão  Eletrônico,  nº
011/2021. f) Valor Contratual: R$ 8.616,60 (oito mil
seiscentos e dezesseis reais e sessenta centavos). g)
Vigência: até o dia 31/12/2021, contado a partir da
data  de  assinatura  h)  Dotação  Orçamentária:  04;
04.01; 04.02; 12; 122; 361; 0032; 0037; 0231; 1.016;
2.009; 1.014; 4.4.90.52.00; 3.3.90.30.00; 010000. i)
Signatários:  pela  Contratante,  Raimunda  Sousa
Carvalho  Nascimento,  Secretária  Municipal  de
Educação e pela Contratada, Fernanda Melo Meira,
representante legal.

Código identificador:
82ede0c8dfe670f78d8a360c8453b6226e833a1e3993be99f8cd596545d30badd7
342e654e87ed7a326ceabd3bf6ecec7957a654de0da2bae9de0027accd0dc3

Gabinete do Prefeito

TERMO DE RATIFICAÇÃO

O MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DOS LOPES,
ESTADO  DO  MARANHÃO,  através  da  Prefeitura
Municipal  de  Santo  Antônio  dos  Lopes,  neste  ato
representada pelo  Prefeito  Municipal,  Sr.  Emanuel
Lima de Oliveira, no uso de suas atribuições legais
previstas na Lei Orgânica do Município;
CONSIDERANDO  as  informações  constantes  no
Processo  Administrativo  n.º  222109-0001,
Inexigibilidade de Licitação n.º 008/2021, realizado
nos moldes do art.  25, inciso II,  combinado com o
inciso VI do art. 13, da Lei Federal n.º 8.666/93, que
tem por objeto a contratação de pessoa jurídica para
prestação dos serviços de capacitação de servidores
municipais lotados na Secretaria Municipal de Saúde
e  Saneamento  por  meio  de  participação  no  curso
“Condições Sensíveis à atuação da Atenção Primária
e  Hospitalar,  abordagem Multiprofissional  Baseada
em Evidências”, que será realizado nos dias 04 e 05
de outubro de 2021 em Dom Pedro – MA, de acordo
com o que dispõe o art. 26 da Lei Federal 8.666/93 e
suas alterações;
CONSIDERANDO as informações do Parecer Jurídico,
documentos  e  despachos  contidos  nos  autos  do
processo em epígrafe;
RESOLVE:
RATIFICAR  a  Inexigibilidade  de  Licitação  nº
008/2021,  na  contratação  da  empresa  ALVA
ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA-ME, inscrita
no CNPJ n.º 21.930.491/0001-40.
Essa ratificação fundamenta-se no inciso II do art. 25
da Lei Federal nº 8.666/93 e, ainda, de acordo com o
artigo 26 do mesmo diploma legal.
O valor global desta contratação é de R$ 332.640,00
(Trezentos e trinta e dois mil seiscentos e quarenta

reais), que será pago conforme dotação orçamentária
específica e categoria econômica apropriada.
Providencie-se a celebração do necessário contrato
ou  outro  instrumento  hábil,  no  que  couber,  e  o
empenhamento  da  despesa  na  dotação  própria  do
orçamento vigente, e publique-se o presente ato na
imprensa  oficial,  consoante  dispositivo  legal,  para
fins de eficácia da ratificação aqui proferida. 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO
ANTONIO DOS LOPES,  ESTADO DO MARANHÃO,
EM 29 DE SETEMBRO DE 2021.
EMANUEL LIMA DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Código identificador:
82ede0c8dfe670f78d8a360c8453b6226e833a1e3993be99f8cd596545d30badd7
342e654e87ed7a326ceabd3bf6ecec7957a654de0da2bae9de0027accd0dc3

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Nº 008/2021

Processo  Administrativo  Nº  222109-0001.
Inexigibilidade de Licitação nº 008/2021. 1. PARTES:
MUNICÍPIO  DE  SANTO  ANTONIO  DOS  LOPES,
ESTADO  DO  MARANHÃO,  através  da  Secretaria
Municipal de Saúde e Saneamento do Municipal de
Santo  Antônio  dos  Lopes  e  empresa  ALVA
ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA-ME, inscrita
no  CNPJ  n.º  21.930.491/0001-40.  2.  OBJETO:
Contratação de pessoa jurídica para prestação dos
serviços  de  capacitação  de  servidores  municipais
lotados  na  Secretaria  Municipal  de  Saúde  e
Saneamento  por  meio  de  participação  no  curso
“Condições Sensíveis à atuação da Atenção Primária
e  Hospitalar,  abordagem Multiprofissional  Baseada
em Evidências”, que será realizado nos dias 04 e 05
de outubro de 2021 em Dom Pedro- MA.3. VALOR
TOTAL:R$ 332.640,00 (Trezentos e trinta e dois mil
seiscentos  e  quarenta  reais).4.RECURSOS
ORÇAMENTÁRIOS. Órgão 06 – Sec. Mun. Saúde e
Saneamento  Unidade  Orçamentária  06.01  –  Fundo
Municipal de Saúde - FMS Função 10 – Saúde Sub-
Função  301  –  Atenção  Básica  Programa  0171  –
Gestão de Política da Saúde Pública Projeto Atividade
2.033  –  Manut.  do  Piso  da  Atenção  Básica  -PAB
Classificação Econômica 3.3.90.39.00 – Outros Serv.
Terc. Pessoa Jurídica Fonte de Recurso 0114000001 –
Transf. SUS bloco de Custeio 0100000000 – Recursos
Ordinários  Órgão  06  –  Sec.  Mun.  Saúde  e
Saneamento  Unidade  Orçamentária  06.01  –  Fundo
Municipal de Saúde - FMS Função 10 – Saúde Sub-
Função  301  –  Atenção  Básica  Programa  0380  –
Gestão  de  Política  de  Saneamento  Básico  Projeto
Atividade  4.040  –  Manut.  E  Func.  do  MAC
Classificação Econômica 3.3.90.39.00 – Outros Serv.
Terc. Pessoa Jurídica Fonte de Recurso 0114000001 –
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Transf. SUS bloco de Custeio 0100000000 – Recursos
Ordinários.5.Base Legal: Art. 25, inciso II, combinado
com  o  inciso  VI  do  Art.  13,  da  Lei  Federal  n.º
8.666/93 e suas alterações posteriores.
Autorização em 28/09/2021 por Maria Lima da Silva
Neres  -  Secretár ia  Munic ipal  de  Saúde  e
Saneamento.
Ratificação  em  29/09/2021  por  Emanuel  Lima  de
Oliveira- Prefeito Municipal.
Santo  Antônio  dos  Lopes-MA,  29  de  setembro  de
2021.
EMANUEL LIMA DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Código identificador:
82ede0c8dfe670f78d8a360c8453b6226e833a1e3993be99f8cd596545d30badd7
342e654e87ed7a326ceabd3bf6ecec7957a654de0da2bae9de0027accd0dc3

Secretaria Municipal de
Planejamento e Administração

EXTRATO DE CONTRATO N.º 20210916
a)    Processo Administrativo n.º 252106-0001/2021;
b)  Espécie:  Contrato  Administrativo  n.º  20210916.
Firmado  em  28  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  Planejamento  e  Administração,  e  a
empresa F M MEIRA EIRELI, inscrito(a) no CNPJ sob
o nº 38.715.572/0001-20. c) Objeto: fornecimento de
Equipamentos  e  Suprimentos  de  Informática,  em
atendimento às necessidades de diversas secretarias
do  Município  de  Santo  Antônio  dos  Lopes/MA,
conforme especificações e quantitativos estabelecidos
no  Termo  de  Referência,  anexo  do  Edital.  d)
Fundamento  Legal:  Lei  Federal  nº  8.666/1993.  e)
Modalidade  Licitatória:  Pregão  Eletrônico,  nº
011/2021. f) Valor Contratual: R$ 12.671,00 (doze mil
seiscentos e setenta e um reais). g) Vigência: até o
dia  31/12/2021,  contado  a  partir  da  data  de
assinatura h) Dotação Orçamentária: 03; 03.01; 04;
122; 0032; 0037; 2.006; 4.4.90.52.00; 3.3.90.30.00;
010000. i) Signatários: pela Contratante, Maria Lia
Silva e Silva, Secretária Municipal de Planejamento e
Administração  e  pela  Contratada,  Fernanda  Melo
Meira, representante legal.

Código identificador:
82ede0c8dfe670f78d8a360c8453b6226e833a1e3993be99f8cd596545d30badd7
342e654e87ed7a326ceabd3bf6ecec7957a654de0da2bae9de0027accd0dc3
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Prefeitura Municipal de Santo Antonio dos

Lopes - MA
CNPJ: 06.172.720/0001-10 Criado pela Lei N° 16 de 09 de

Outubro de 2017 |

Prefeito Emanuel Lima de Oliveira
Av. Presidente Vargas, 446, Centro

Telefone: (99) 3666 1191
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