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relação à reprovabilidade do descumprimento contratual da Empre-
sa. O Presidente da EMSERH fez subir os autos do processo a este 
Conselho de Administração, devidamente informados, para a devida 
análise. VOTO. Preliminarmente, cumpre destacar que a empresa foi 
notificada para apresentação tanto de defesa prévia (fls. 01/11) quanto 
de Recurso Administrativo (fl. 27). Desta forma, considerando a ma-
nifestação às fls. 01/11, bem como o recurso administrativo ora em 
análise, resta evidente que a empresa CONQUISTA DISTRIBUIDO-
RA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EI-
RELI teve oportunidade ao contraditório e à ampla defesa. Assim, até 
a presente fase processual, não há que se falar em qualquer prejuízo 
ao contraditório e à ampla defesa da Recorrente, restando afastada a 
alegação da Empresa, conquanto não possua amparo nos documentos 
carreados aos autos. Do mérito. O presente processo trata de pedi-
do de cancelamento do contrato nº 54/2019-GCC/EMSERH, FEITO 
PELA Empresa ora Recorrente, sob a alegação de falta de estoque e 
previsão de regularização, conforme teria informado o fabricante do 
produto à Empresa contratada. Tendo sido proposta à Empresa a troca 
de marca do produto em questão, a fim de não prejudicar as partes 
envolvidas na avença, esta se quedou inerte e não ofertou resposta 
à referida solicitação do Fiscal do Contrato (Gestão Hospitalar). A 
recusa em substituir o produto objeto do contrato, por outro de mes-
ma substância, concentração e apresentação, resultou na aplicação 
de multa no importe de 2% (dois por cento) do valor do contrato, 
totalizando a quantia de R$ 1.663,206 (mil seiscentos e sessenta e 
três reais e vinte centavos), conforme previsão da Cláusula Décima 
Terceira, item 13.1, “b”, do Contrato nº 054/2019-GCC/EMSERH. 
Cumpre salientar que, de modo diverso do alegado pela Recorrente, 
não há justificativa para a recusa em efetuar a troca da marca do pro-
duto objeto da ordem de fornecimento em questão pois, conforme se 
pode observar no contrato nº 054/2019-GCC/EMSERH e no subitem 
3.1, item 4, do termo de referência, não há indicação de marca, mas 
sim da medicação a ser fornecida. Ademais, a aplicação de penali-
dade deve atender ao fim pedagógico suficiente a reprimir a prática 
de ações ou omissões que prejudiquem a execução dos contratos da 
EMSERH, devendo-se evitar sanções desproporcionais que possam 
pôr em dificuldades a existência das empresas que sofreram medida 
punitiva, sanções estas que não estão configuradas no caso em apreço, 
visto que a aplicação da penalidade de multa num patamar mínimo 
de 2% (dois por cento) do valor total do contrato mostra-se razoável 
e proporcional, atendendo ao interesse da Administração Pública no 
presente caso. Ressalte-se que o valor da penalidade de multa poderia 
ser de até 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, patamar má-
ximo este que nem de perto fora alcançado na decisão da Presidência da 
EMSERH. Por todo exposto, CONHEÇO as razões recursais apresen-
tadas tempestivamente às fls. 28/39, e no MÉRITO corroboro com os 
fundamentos da Presidência da EMSERH para NEGAR PROVIMEN-
TO ao Recurso Administrativo, mantendo incólume a decisão exarada 
às fls. 25/26 v que aplica penalidade de multa no patamar de 2% (dois 
por cento) do valor total do contrato, perfazendo a quantia de 1.663,20 
(mil seiscentos e sessenta e três reais e vinte centavos), em desfavor da 
Empresa CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E 
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI. É como voto. São Luís - MA, 
30 de novembro de 2020.ROBERTO SANTOS MATOS - Presidente 
Interino do Conselho de Administração da EMSERH/Relator.

TERMOS DE HOMOLOGAÇÃO 

CASA CIVIL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO Nº 004/2021 - CC PROCESSO 
ADMINISTRATIVO Nº 123.688/2020-CC PREGÃO PRESEN-
CIAL Nº 012/2020-CSL/CC  Homologo nos termos da Lei a pre-
sente licitação realizada na modalidade Pregão sob a forma Presen-
cial, de nº 012/2020-CSL/CC, que trata da compra de flores naturais 

para a Casa Civil do Estado e Unidades vinculadas, no exercício de 
2021, cujo objeto foi adjudicado, pelo critério de menor preço, para 
a empresa R. V. N. SERVIÇOS E COMERCIO LTDA, com valor 
global de R$ 140.649,05 (cento e quarenta mil seiscentos e quaren-
ta e nove reais e cinco centavos), correspondente ao somatório dos 
valores: Lote I – Cota Ampla Concorrência – R$ 106.357,57 (cento 
e seis mil trezentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e sete centa-
vos) e Lote II – Cota Reservada – R$ 34.291,48 (trinta e quatro mil 
duzentos e noventa e um reais e quarenta e oito centavos), para que 
produza os seus efeitos legais e jurídicos conforme consta do Pro-
cesso Administrativo nº 123.688/2020-CC, do Termo de Adjudicação 
nº 001/2021-CSL/CC e Parecer Jurídico nº 001/2021-ASSEJUR/CC, 
anexos aos autos do referido Processo. São Luís – MA, 08 de janeiro 
de 2021. Abelardo Teixeira Balluz Subsecretário da Casa Civil.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
MARANHÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO Nos termos do artigo 4º, inci-
so XXII, da Lei nº 10.520/2002; do artigo 43, inciso VI, da Lei nº 
8.666/1993, do artigo 4º, inciso XX, da Resolução Legislativa nº 
481/2006; do artigo 11 da Resolução Administrativa nº 1.271/2007; 
do artigo 14, § 4º, da Resolução Administrativa nº 955/2018, AD-
JUDICO o GRUPO 13 à empresa TORQUATO FERNANDES 
ENGENHARIA LTDA, CNPJ , nos termos do Edital, seus anexos 
e da proposta vencedora; HOMOLOGO o resultado do Pregão Ele-
trônico nº 018/2020-CPL/ALEMA, em conformidade com o Parecer 
da Procuradoria Geral da Assembleia, anexo aos autos do Processo 
Administrativo nº 1833/2020-ALEMA e AUTORIZO a celebração 
do contrato com as empresas DISTRIBUIDORA COSTA LTDA, 
CNPJ 04.315.383/0001-48, com valor global de R$ 691.033,45 (Seis-
centos e noventa e um mil, trinta e três reais e quarenta e cinco cen-
tavos); L AGUIAR RIBEIRO EIRELI, CNPJ 30.346.271/0001-64, 
com valor global de R$ 289.178,41 (Duzentos e oitenta e nove mil 
cento e setenta e oito reais e quarenta e um centavos); GRUPO NOR-
DESTE REFRIGERAÇÃO, CNPJ 08.374.804/0001-62, com valor 
global de R$ 189.925,40 ( Cento e oitenta e nove mil novecentos e vinte e 
cinco reais e quarenta e cinco centavos); e TORQUATO FERNANDES 
ENGENHARIA LTDA, CNPJ n. 03.709.906/0001-78, no valor de R$ 
4.239.735,06 (Quatro milhões, duzentos e trinta e nove mil, setecentos e 
trinta e cinco reais e seis centavos) nos termos do Edital, seus anexos e 
das Propostas vencedoras, assim como AUTORIZO a emissão da Nota 
de Empenho em favor das empresas vencedoras. Encaminhe-se à Dire-
toria Geral, para cumprimento das normas legais. São Luís–MA, 13 de 
janeiro de 2021. Deputado Othelino Neto. Presidente.

TERMO DE RATIFICAÇÃO

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇO 
HOSPITALARES - EMSERH

TERMO DE RATIFICAÇÃO Nº 231/2020. DISPENSA DE LICI 
TAÇÃO - Processo nº 154456/2020 – EMSERH. O Presidente da 
Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares – EMSERH, Marcos 
Antônio da Silva Grande, CPF: 746.418.162-04, no uso de suas atri-
buições legais, resolve ratificar a DISPENSA de licitação, nos ter-
mos do art. 29, XV, da Lei Federal nº 13.303/2016 e art. 169, XV, 
do RILC/EMSERH, cujo objeto trata da contratação de empresa es-
pecializada na prestação de serviços de locação de carro de anestesia, 
para atender a demanda do Hospital Regional de Santa Luzia do Paruá 
e Hospital Regional de Lago da Pedra, administrados pela EMSERH. 
Contratada: MSI COMÉRCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMEN-
TOS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ Nº 29.544.048/0001-42. Re-
presentante Legal: Marcos Antonio Almeida Santos, CPF: 005.303.573-
99. Valor Total Contratado: R$ 216.000,00 (duzentos e dezesseis mil 
reais).  Unidade Orçamentária: 21202 – EMSERH; Natureza da Des-
pesa: 4-3-02-01-100 – Locação de equipamentos médicos hospitalares.  
Prazo de vigência: 180 (cento e oitenta) dias a contar da data da assinatura 
do contrato. Publique-se. São Luís/MA, 07 de janeiro de 2021. Marcos An-
tônio da Silva Grande-- Presidente da EMSERH.


