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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

Gabinete do Prefeito

PORTARIA Nº 365/2022-GPSAL
Ementa:
NOMEIA  OS  INTEGRANTES  DA  COMISSÃO
PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL, NO ÂMBITO
DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE SANTO
A N T O N I O  D O S  L O P E S  E  D Á  O U T R A S
PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO
DOS  LOPES,  Estado  do  Maranhão,  no  uso  das
atribuições  que  lhe  confere  a  Lei  Orgânica  do
município de Santo Antônio dos Lopes-MA. 
RESOLVE
Art.  1°  -  DESIGNAR  a  servidora  MILENA  MELO
SILVA, pertencente ao quadro de servidores efetivo
deste  Município,  inscrita  no  CPF  sob  o  nº
007.684.753-50, e no RG sob o n°. 019562572002-6

SSP/MA,  para  exercer  a  função  de  Presidente  da
Comissão Permanente de Licitação – CPL, na forma
da Lei Federal n°. 8.666/93, e suas alterações.
Art. 2° - DESIGNAR o servidor JULIO MARINHO DA
SILVA, pertencente ao quadro de servidores efetivo
deste  Município,  inscrito  no  CPF  sob  o  nº
489.484.033-20  para  a  função  de  membro  da
Comissão Permanente de Licitação – CPL e no RG sob
o n°. 1.555.136 SSP/MA.
Art. 3º - NOMEAR a servidora GABRIELLY SILVA DE
MELO,  pertencente  ao  quadro  de  servidores
comissionados  deste  Município,  portador(a)  de  RG
038543042009-8  SSP/MA  e  CPF  054.205.523-61,
para  exercer  a  função  de  membro  da  Comissão
Permanente  de  Licitação  –  CPL,  na  forma  da  Lei
Federal n°. 8.666/93, e suas alterações.
Art. 4° - Esta Portaria entrará em vigor na data de
sua  publicação,  revogadas  as  disposições  em
contrário.
Dê-se ciência
Publique-se
Cumpra-se.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO
ANTONIO DOS LOPES-MA, 28 de Abril de 2022. 
Emanuel Lima de Oliveira
Prefeito Municipal

Código identificador:
82ede0c8dfe670f78d8a360c8453b6226e833a1e3993be99f8cd596545d30badd7
342e654e87ed7a326ceabd3bf6ecec7957a654de0da2bae9de0027accd0dc3

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  112204-0001,
Inexigibilidade de Licitação n.º 015/2022, realizado
nos moldes do art. 25, inciso II, c/c art.26, ambos da
Lei  Federal  n.º  8.666/93,  que  tem  por  objeto  a
prestação de serviços técnicos profissionais na área
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jurídica, de natureza singular, para atuação na esfera
judicial  contenciosa,  especializada  nos  ramos  do
petróleo e gás, para acompanhar ações especializada
contra a Agencia Nacional do Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis – ANP,  com os seguintes objetos: a)
declarar o direito do município em receber os valores
a título de royalties pela exploração e   produção de
petróleo, devidamente corrigidos e com preço mínimo
correto,  utilizando-se  do  atual  índice  usado  pela
União para a correção de suas ações executivas; b)
condenar  a  União  e  a  ANP  ao  pagamento  das
diferenças efetivamente apuradas pelo não repasse
da correção no pagamento dos royalties, devidamente
corrigidas  e  com  a  incidência  de  juros  de  mora
legalmente permitidos, quando do efetivo pagamento;
c)  declarar  o  direito  do  Município  em receber  os
valores  à  título  de  instalação  terra,  nas  formas
previstas nas Leis nºs. 7.990/89 e 9.478/97, sem os
efeitos  da  Resolução  de  Diretoria  n°  624/2013,
conforme  tese  defendida  nos  Tribunais  Regionais
Federais;  d)  assumir  as  seguintes  ações  judiciais
0029620-18.2016.01.3400  que  tramita  na  7a  Vara
Federal/DF, 1020002-71.2021.4.01.0000 que tramita
na  58  Turma  Gab  14,  0075391-19.2016.4.01.3400
que tramita na 138 Vara Federal/DF, e as demais que
tratam das temáticas esplanadas nestas propostas, de
interesse da Secretaria Municipal de Planejamento e
Administração  do  Município  de  Santo  Antonio  dos
Lopes/MA; 
CONSIDERANDO as informações do Parecer Jurídico,
documentos  e  despachos  contidos  nos  autos  do
processo em epígrafe; 
CONSIDERANDO o reconhecimento da hipótese de
Inexigibilidade de Licitação para o caso em tela por
parte do Município de Santo Antonio dos Lopes e da
Procuradoria Jurídica; 
RESOLVE: 
RATIFICAR  o  procedimento  administrativo  por
inexigibilidade  de  licitação  nº  015/2022,  na
contratação  direta  da  empresa  NILO &  ALMEIDA
ADVOGADOS  ASSOCIADOS,  inscrita  no  CNPJ  n.º
22.964.948/0001-08. 
Essa ratificação se fundamenta 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. 
Para a execução dos referidos serviços, o escritório
propõe, a título de honorários, o valor mensal de R$
90.000,00 (noventa mil reais), por um período de 12
(doze) meses. 
Determino  as  providências  no  qual  é  pertinente  à
celebração do contrato administrativo, por parte da
unidade  jurídica,  no  que  couber,  e  o  prévio
empenhamento  da  despesa  na  dotação  própria  do
orçamento vigente. 

Publique-se  o  presente  ato  na  imprensa  oficial,
consoante dispositivo legal, para fins de eficácia da
contratação direta e da ratificação aqui proferida. 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO
ANTONIO DOS LOPES,  ESTADO DO MARANHÃO,
EM 28 DE ABRIL DE 2022. 
EMANUEL LIMA DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Código identificador:
82ede0c8dfe670f78d8a360c8453b6226e833a1e3993be99f8cd596545d30badd7
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EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º
015/2022
Processo  Administrativo  n.º  112204-0001.
Inexigibilidade de Licitação n.º 015/2021. 1. PARTES:
MUNICÍPIO  DE  SANTO  ANTONIO  DOS  LOPES,
ESTADO  DO  MARANHÃO,  através  da  Secretaria
Municipal  de  Planejamento  e  Administração  do
Município  de  Santo  Antônio  dos  Lopes  e  empresa
NILO  &  ALMEIDA  ADVOGADOS  ASSOCIADOS,
inscrita no CNPJ n.º 22.964.948/0001-08.  2. OBJETO:
prestação de serviços técnicos profissionais na área
jurídica, de natureza singular, para atuação na esfera
judicial  contenciosa,  especializada  nos  ramos  do
petróleo e gás, para acompanhar ações especializada
contra a Agencia Nacional do Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis – ANP,  com os seguintes objetos: a)
declarar o direito do município em receber os valores
a título de royalties pela exploração e   produção de
petróleo, devidamente corrigidos e com preço mínimo
correto,  utilizando-se  do  atual  índice  usado  pela
União para a correção de suas ações executivas; b)
condenar  a  União  e  a  ANP  ao  pagamento  das
diferenças efetivamente apuradas pelo não repasse
da correção no pagamento dos royalties, devidamente
corrigidas  e  com  a  incidência  de  juros  de  mora
legalmente permitidos, quando do efetivo pagamento;
c)  declarar  o  direito  do  Município  em receber  os
valores  à  título  de  instalação  terra,  nas  formas
previstas nas Leis nºs. 7.990/89 e 9.478/97, sem os
efeitos  da  Resolução  de  Diretoria  n°  624/2013,
conforme  tese  defendida  nos  Tribunais  Regionais
Federais;  d)  assumir  as  seguintes  ações  judiciais
0029620-18.2016.01.3400  que  tramita  na  7a  Vara
Federal/DF, 1020002-71.2021.4.01.0000 que tramita
na  58  Turma  Gab  14,  0075391-19.2016.4.01.3400
que tramita na 138 Vara Federal/DF, e as demais que
tratam das temáticas esplanadas nestas propostas, de
interesse da Secretaria Municipal de Planejamento e
Administração  do  Município  de  Santo  Antonio  dos
Lopes/MA.3.  RECURSOS  ORÇAMENTÁRIOS.
Órgão:03–  Sec .  Mun.  de  P lane jamento  e
Administração;  Unidade Orçamentária 03.01 – Sec.
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Mun. de Planejamento e Administração; Função:04 –
Administração;  Sub-Função:122  –  Administração
Geral;  Programa:0037  –  Gestão  de  Política  da
Administração  Geral;  Projeto  Atividade:2.006  –
Manut.  e  Func.  Da  Sec.  Mun.  de  Planejamento  e
Administração; Classificação Econômica:3.3.90.35.00
– Serv. de Consultoria; Fonte de Recurso 1500000000
-  Recursos Não Vinculados de Impostos.4. VALOR.
Para a execução dos referidos serviços, o escritório
propõe, a titulo de honorários, o valor mensal de R$
90.000,00 (noventa mil reais), por um periodo de 12
(doze)  meses.5.  BASE  LEGAL:  Art.  25,  inciso  II,
combinado com o art. 26, ambos da Lei Federal n.º
8.666/93 e suas alterações posteriores. 
Ratificação  em  28/04/2022  por  Emanuel  Lima  de
Oliveira- Prefeito Municipal 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO
ANTONIO DOS LOPES,  ESTADO DO MARANHÃO,
EM 28 DE ABRIL DE 2022.
EMANUEL LIMA DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Código identificador:
82ede0c8dfe670f78d8a360c8453b6226e833a1e3993be99f8cd596545d30badd7
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Secretaria Municipal de Obras,
Habitação e Urbanismo

Extrato  do  terceiro  termo  aditivo  de  reequilíbrio
econômico financeiro ao contrato administrativo nº
20200516.
Licitação: Pregão Presencial n.º 005/2020 
Contratante: Prefeitura Municipal de Santo Antônio
dos Lopes, através da Secretaria Municipal de Obras,
Habitação e Urbanismo.
CNPJ: 06.172.720/0001-10
Contratado: Alpha Locações e Serviços LTDA
CNPJ: 05.589.905/0001-62
Objeto  do  aditivo:  ficam  alterados,  na  forma  de
reequilíbrio  econômico-financeiro,  os  valores  para
prestação  de  serviços  de  locação  de  máquinas
pesadas, pelo prazo de 12 (doze) meses, de interesse
desta  administração  pública,  para  atender  as
necessidades  da  Secretaria  Municipal  de  Obras,
Habitação  e  Urbanismo  constantes  na  Cláusula
Décima  –  Da  Revisão  de  Preços.  
Valores: Os preços fixados no presente termo aditivo
para fins de reequilíbrio econômico financeiro são os
seguintes:

item descrição unid.
preços r$
v.
anterior

v.
reajustado

3

e s c a v a d e i r a hidráulica: sobre esteiras em
perfeito e s t a d o d e conservação, com ar c o n d
i c i o n a d o, potência liquida mínima de 150 hp –
norma sae j1349, peso operacional mínimo de
14.000 kg igual ou similar, profundidade de
escavação mínima de 5,00 m, cor padrão do
fabricante, alcance horizontal mínimo de 9,80 m,
capacidade mínima da caçamba de 0,78 m³,
movido a diesel. (sem operador)

hora

r$
218,50 267,22

7

trator de esteira, tipo d-50: em perfeito e s t a d o d
e conservação, com as s e g u i n t e s e s p e c i f i
c a ç õ e s técnicas: motor diesel, 6 cilindros, com
potência mínima de 130hp; peso operacional
mínimo 14.000kg; trator equipado com riper;
lâmina com inclinação e a n g u l a ç ã o hidráulica
(sem operador)

hora

r$
139,00 r$ 188,96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ratificação:  As  demais  Cláusulas  do  Contrato  em
referência  permanecem  inalteradas  e  são  pelo
presente Termo Aditivo, ratificadas, sem a aplicação
de reajuste de valor.
Fundamento:  O presente  termo aditivo  decorre  de
autorização da CONTRATANTE, exarada no processo
e encontra amparo legal no artigo 65, inc. II, alínea d,
da Lei  Federal  n.  º  8.666/93,  com suas alterações
posteriores e demais normas aplicáveis à matéria.
Signatários: pela Contratante, Maria Lia Silva e Silva,
Secretár ia  Munic ipal  de  Planejamento  e
Administração e Manoel de Sousa Lima, Secretário
Municipal de Obras, Habitação e Urbanismo e pela
Contratada  Sergiete  das  Graças  L.  Seabra,
representante  legal.
Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Lopes/MA,
30 de março de 2022.

Código identificador:
82ede0c8dfe670f78d8a360c8453b6226e833a1e3993be99f8cd596545d30badd7
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Secretaria Municipal de
Agricultura
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Extrato  do  terceiro  termo  aditivo  de  reequilíbrio
econômico financeiro ao contrato administrativo nº
20200515.
Licitação: Pregão Presencial n.º 005/2020 
Contratante: Prefeitura Municipal de Santo Antônio
dos  Lopes,  através  da  Secretaria  Municipal  de
Agricultura.
CNPJ: 06.172.720/0001-10
Contratado: Alpha Locações e Serviços LTDA
CNPJ: 05.589.905/0001-62
Objeto  do  aditivo:  ficam  alterados,  na  forma  de
reequilíbrio  econômico-financeiro,  os  valores  para
prestação  de  serviços  de  locação  de  máquinas
pesadas, pelo prazo de 12 (doze) meses, de interesse
desta  administração  pública,  para  atender  as
necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura
constantes  na  Cláusula  Décima  –  Da  Revisão  de
Preços. 
Valores: Os preços fixados no presente termo aditivo
para fins de reequilíbrio econômico financeiro são os
seguintes:

ITEM DESCRIÇÃO UNID.
PREÇOS R$
V. anterior V. reajustado

6

Trator Agrícola: com pneus e implementos de
grade de disco, ano igual ou superior a 2012,
com potência mínima igual ou superior a
110cv, transmissão mínima de 08(oito)
velocidades a frente e 02(duas) a ré, motor a
diesel e tração 4x4. sem operador.

H

R$ 98,00 155,31

 

 

 

 

 

Ratificação: As demais Cláusulas do Contrato em
referência permanecem inalteradas e são pelo
presente Termo Aditivo, ratificadas, sem a aplicação
de reajuste de valor.
Fundamento: O presente termo aditivo decorre de
autorização da CONTRATANTE, exarada no processo
e encontra amparo legal no artigo 65, inc. II, alínea d,
da Lei Federal n. º 8.666/93, com suas alterações
posteriores e demais normas aplicáveis à matéria.
Signatários: pela Contratante, Maria Lia Silva e Silva,
Secretária Municipal de Planejamento e
Administração e Francisco das Chagas Ferreira da
Silva, Secretário Municipal de Agricultura e pela
Contratada Sergiete das Graças L. Seabra,
representante legal.
Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Lopes/MA,
30 de março de 2022.
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