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Quadro de Especificaes 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QTD VALOR 
UNITÁRIO

VALOR 
TOTAL

05 Kit para laboratório - Uso: Relacionados para disciplinas do Ensino Médio; Tipo: Física. 1 Kit 60 21.750,00 1.305.000,00

06 Kit para laboratório - Uso: Relacionados para disciplinas do Ensino Médio; Tipo: Física. 
(COTA RESERVADA) 1 Kit 20 21.750,00 435.000,00

VALOR TOTAL 1.740.000,00

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGIS-
TRO DE PREÇOS. A presente Ata terá validade de 12 (doze) me-
ses, contados a partir de sua publicação no Diário Oficial do Estado. 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA GERÊNCIA DA ATA DE REGIS-
TRO DE PREÇOS. Parágrafo Primeiro - O gerenciamento deste 
instrumento caberá à SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, 
PATRIMÔNIO E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES – SE-
GEP/MA, através da SECRETARIA ADJUNTA DE REGISTRO 
DE PREÇOS - SARP, por meio da Unidade Gestora de Registro 
de Preços, consoantes Decreto n°34.711, de 25 de março de 2019. 
Parágrafo Segundo – A presente Ata de Registro de Preços poderá 
ser utilizada para aquisições do respectivo objeto, por qualquer órgão 
da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional. CLÁU-
SULA QUARTA – DO(S) LOCAL(IS) E PRAZO(S) DE ENTRE-
GA. Parágrafo Primeiro – A Contratada fica obrigada a fornecer os 
produtos e/ou serviços nos endereços contidos na Ordem de Serviço 
emitida pelo Órgão Contratante. Parágrafo Segundo – O prazo para 
o início de fornecimento dos produtos e/ou serviços será de acordo 
com a necessidade do Órgão participante, conforme consta no Edital 
e respectivo Termo de Referência. CLÁUSULA QUINTA – DAS 
CONDIÇÕES DE ENTREGA. A empresa beneficiária desta Ata de 
Registro de Preços será convocada a firmar contratações de forneci-
mento e/ou serviços, observadas as condições fixadas no Edital e res-
petivo Termo de Referência. CLÁUSULA SEXTA – DA REVISÃO 
DE PREÇOS. Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo 
período de vigência da presente Ata, admitida a revisão no caso de de-
sequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste instrumen-
to. Parágrafo Primeiro - Os preços registrados que sofrerem revisão, 
não ultrapassarão os preços praticados no mercado, mantendo-se a 
diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da 
proposta e aquele vigente no mercado à época do registro. Parágrafo 
Segundo - Caso o preço registrado seja superior à média dos preços 
de mercado, o ÓRGÃO GERENCIADOR solicitará ao Fornecedor, 
mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a 
adequá-lo ao mercado. CLÁUSULA SÉTIMA – DA ADESÃO A 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. Desde que devidamente justi-
ficada a vantagem, a ata de registro de preços, durante sua vigência, 
poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração 
pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante 
anuência do órgão gerenciador. Parágrafo Primeiro - Os órgãos e 
entidades que não participaram do registro de preços, quando deseja-
rem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar a forne-
cedor beneficiário e órgão gerenciador da ata, respectivamente, para 
manifestação sobre a possibilidade de adesão. Parágrafo Segundo 
- Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, ob-
servadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não 
do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as 
obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o 
órgão gerenciador e órgãos participantes. Parágrafo Terceiro - As 
aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não 
poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cen-
to) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registra-
do na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos 
participantes, não podendo ainda, exceder na totalidade, ao quíntuplo 
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 aderirem. CLÁUSULA 
OITAVA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO 
DE PREÇOS. Parágrafo Primeiro - A presente Ata de Registro 

de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, pelo ÓRGÃO GE-
RENCIADOR, por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou 
força maior, e nas seguintes hipóteses: a) O Fornecedor descumprir 
as condições desta Ata de Registro de Preços; b) Se recusar a assinar 
contrato, não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente 
no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 
c) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tor-
nar superior àqueles praticados no mercado. d) Sofrer sanção prevista 
nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei n° 8.666/1993, ou 
no art. 7º da Lei n° 10.520/2002. Parágrafo Segundo – Ocorrendo 
cancelamento do preço registrado, o(s) Fornecedor(es) será(ão) co-
municado(s) formalmente, através de documento que será juntado ao 
processo administrativo da presente Ata, após sua ciência. Parágrafo 
Terceiro No caso de recusa do Fornecedor em dar ciência da decisão, 
a comunicação será feita através de publicação no Diário Oficial do 
Estado do Maranhão, considerando-se cancelado o preço registrado 
a partir dela; Parágrafo Quarto – A solicitação do Fornecedor para 
cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pelo ÓR-
GÃO GERENCIADOR, facultando-se à este, neste caso, a aplicação 
das penalidades cabíveis. CLÁUSULA NONA - DAS DISPOSI-
ÇÕES FINAIS. Parágrafo Primeiro - Todas as alterações que se 
fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de 
Termo Aditivo ou Apostilamento à presente Ata de Registro de Pre-
ços, conforme o caso. Parágrafo Segundo - Integra esta Ata, o Edi-
tal do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2020– SARP/MA e seus 
anexos e as propostas das empresas registradas nesta Ata. Parágrafo 
terceiro - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº 
8.666, de 21 de Junho de 1993, a Lei Complementar n° 123/2006, a 
Lei nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e o Decreto Estadual nº 36.184, 
de 21 de Setembro de 2020. CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO. 
Fica eleito o foro da comarca desta cidade de São Luís, capital do Estado 
do Maranhão, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais pri-
vilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente 
instrumento. E por estarem, assim, justas e contratadas, as partes assinam 
o presente. São Luís – MA, 03 de maio de 2021. Deimison Neves dos 
Santos- Secretário Adjunto de Registro de Preços/ SARP/SEGEP. 
Eunice Teresinha Valmorbida-CIDEPE - CENTRO INDUSTRIAL 
DE EQUIPAMENTOS DE ENSINO E PESQUISAS LTDA.

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS 
HOSPITALARES - EMSERH

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 196/2020 – CSL/EMSERH. SISTEMA 
DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP. PROCESSO ADMINIS-
TRATIVO Nº 83.294/2020 – EMSERH. ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS Nº 011/2021-EMSERH. PROCESSO  Nº  83.294/2020 -
EMSERH. LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 196/2020 – CSL/EMSERH. 
Pelo presente instrumento, a Empresa Maranhense de Serviços 
Hospitalares - EMSERH, inscrita no CNPJ nº 18.519.709/0001-63, 
com sede na Avenida Borborema, quadra 16, nº 25, Calhau. CEP: 
65.071-360 – São Luís/MA, doravante denominada ORGÃO GE-
RENCIADOR E PARTICIPANTE, neste ato representada por seu 
titular, Marcos Antônio da Silva Grande, Presidente da EMSERH, 
portador do CPF nº 746.418.162-04, considerando a LICITAÇÃO 
ELETRÔNICA Nº 196/2020 – CSL/EMSERH, para REGISTRO 
DE PREÇOS, cujo resultado registrado na Ata da Sessão Pública 
realizada em 17/12/2020, indica como vencedora a empresa  ATIVI-
DADE COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA., e a respectiva homologação às fls. 579 
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do Processo nº 83.294/2020-EMSERH. RESOLVE: Registrar os 
preços dos produtos propostos pela(s) empresa(s) ATIVIDADE 
COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITA-
LARES LTDA., inscrita no CNPJ: 33.772.464/0001-74, localizada 
na Rua 07, Qd 53, LT 08, Vila Brasília, Aparecida de Goiânia/GO, 
representada pela Sra. Danielle Luíza Sousa Queiroz, portadora 
do RG: 6186545-SSPGO e o CPF: 052.064.671-11, nas quantidades 
estimadas, de acordo com a classificação por elas alcançada, por item, 
atendendo as condições previstas no instrumento convocatório e as 
constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às 
normas estabelecidas no Regulamento Interno de Licitações e Con-
tratos da EMSERH, disponível em “www.emserh.ma.gov.br”, da Lei 
Estadual nº 9.529, de 23 de novembro de 2011, da Lei Estadual n° 
10.403 de 29 de dezembro de 2015, do Decreto Estadual n° 36.184, 
21 de Setembro de 2020 e do Decreto Estadual n° 33.358, de 19 de 
setembro de 2017, aplicando subsidiariamente a Lei Federal n° 
13.303, de 30 de junho de 2016 e Lei Complementar n° 123 de 14 de 
dezembro de 2006 e suas alterações. CLÁUSULA PRIMEIRA – 
DO OBJETO. Parágrafo Primeiro - A presente Ata tem por objeto 
a contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais 
médicos hospitalares, tipo perfurocortante, para atender as neces-
sidades das Unidades Hospitalares administradas pela EMSERH, 
conforme especificações e condições constantes nos Anexo I do Edi-
tal da LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 196/2020 – CSL/EM-
SERH, que passa a fazer parte desta Ata, juntamente com a documen-
tação e proposta de preços apresentadas pelas licitantes vencedoras, 
conforme consta nos autos do Processo nº 83.294/2020-EMSERH. 
Parágrafo Segundo - Este instrumento não obriga a contratação, 
nem mesmo nas quantidades indicadas no ANEXO ÚNICO deste 
documento, podendo a EMSERH promover as aquisições de acordo 
com as suas necessidades. CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALI-
DADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. Parágrafo Único 
- A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de 
sua publicação. CLÁUSULA TERCEIRA – DA GERÊNCIA DA 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. Parágrafo Primeiro - O ge-
renciamento deste instrumento caberá à Empresa Maranhense de 
Serviços Hospitalares – EMSERH, através da Comissão Setorial de 
Licitação - CSL, nos seus aspectos operacionais, consoante o art. 2° 
do Decreto Estadual nº 33.358, de 19 de setembro de 2017 e o Regu-
lamento Interno de Licitações e Contratos da EMSERH disponí-
vel em “www.emserh.ma.gov.br”. Parágrafo Segundo – A presente 
Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada para aquisições do 
respectivo objeto, por participantes de mesma natureza jurídica da 
Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares - EMSERH. CLÁU-
SULA QUARTA – DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E 
QUANTITATIVOS. Parágrafo Único - Os preços registrados, as 
especificações dos produtos, os quantitativos, marcas, empresas 
beneficiárias e representante(s) legal(is) da(s) empresa(s) encontram-
-se elencados no ANEXO ÚNICO da Ata de Registro de Preços. 
CLÁUSULA QUINTA – DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA. 
Parágrafo Primeiro – A Contratada fica obrigada a fornecer os pro-
dutos no endereço indicado no Contrato e/ou Ordem de Fornecimento 
emitida pela EMSERH. Parágrafo Segundo – O prazo para o início 
do fornecimento será de acordo com a necessidade da EMSERH, 
contados a partir da assinatura do contrato ou do recebimento da “Or-
dem de Fornecimento”, conforme disposto no Edital e seus anexos. 
CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA. Pa-
rágrafo Único - A empresa detentora/consignatária desta Ata de Re-
gistro de Preços poderá ser convocada a firmar contratações, observa-
das as condições fixadas neste instrumento, no edital do certame e 
legislação pertinente. CLÁUSULA SÉTIMA – DA REVISÃO DE 
PREÇOS. Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo perí-
odo de vigência da presente Ata, admitida a revisão no caso de dese-
quilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste instrumento. 
Parágrafo Primeiro - Os preços registrados que sofrerem revisão 
não poderão ultrapassar os preços praticados no mercado. Parágrafo 
Segundo - Caso o preço registrado seja superior à média dos preços 

de mercado, a EMSERH solicitará à(s) empresa(s) beneficiária(s), 
mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a 
adequá-lo ao mercado. CLAUSULA OITAVA - DA ADESÃO A 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. Desde que devidamente justi-
ficada a vantagem, 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, desde que tenha a mes-
ma natureza jurídica da Empresa Maranhense de Serviços Hospitala-
res, mediante anuência da EMSERH. Parágrafo Primeiro - Os ór-
gãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando 
desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o 
órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de 
adesão. Parágrafo Segundo - Caberá ao fornecedor beneficiário da 
ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, 
optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, 
desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorren-
tes da ata, assumidas com a EMSERH. Parágrafo Terceiro - As 
aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não 
poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quanti-
tativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de 
registro de preços para a EMSERH, não podendo ainda, exceder na 
totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata 
de registro de preços para a EMSERH, independentemente do núme-
ro de órgãos não participantes que aderirem. CLÁUSULA NONA – 
DO REGISTRO ADICIONAL DE PREÇOS. Após o encerramen-
to da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao 
valor da proposta do licitante vencedor; Parágrafo Primeiro - Para 
registro adicional de preços dos demais licitantes, será exigida a aná-
lise da documentação de habilitação; Parágrafo Segundo - A apre-
sentação de novas propostas não prejudicará o resultado do certame 
em relação ao licitante vencedor; Parágrafo Terceiro - Além do pre-
ço do 1º (primeiro) colocado, serão registrados preços de outro forne-
cedor, desde que as ofertas sejam em valores iguais ao do licitante 
vencedor; Parágrafo Quarto - O registro a que se refere o parágrafo 
terceiro tem por objetivo o cadastro de reserva, no caso de exclusão 
do primeiro colocado da Ata de Registro de Preços, nas hipóteses 
previstas no art. 39 do Decreto Estadual 36.184/2020, devendo ser 
registrados obedecendo à ordem prevista do art. 19, § 3º referido De-
creto Estadual e o art. 154, § 2º do Regulamento Interno de Licita-
ções e Contratos da EMSERH. CLÁUSULA DÉCIMA – DO 
CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. Pa-
rágrafo Primeiro - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser 
cancelada de pleno direito, pela EMSERH, quando: a) Descumprir 
as condições da ata de registro de preços; b) Não formalizar contrato 
ou instrumento equivalente decorrente do registro de preços ou não 
retirar ou devolver devidamente assinado o instrumento contratual, o 
pedido de compra ou instrumento equivalente no prazo estabelecido 
pela EMSERH, sem justificativa aceitável; c) Não aceitar reduzir o 
seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles 
praticados no mercado; d) Sofrer sanção prevista nos artigos 209 e 
210 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da EMSERH; 
e) For declarada inidônea pela União, por Estado, pelo Distrito Fede-
ral ou pelos municípios do Estado do Maranhão, enquanto perdura-
rem os efeitos da sanção; f) O fornecedor der causa à rescisão de 
contrato decorrente do registro de preços; g)  Em qualquer das hipó-
teses de inexecução total ou parcial do contrato decorrente do registro 
de preços. Parágrafo Segundo – Ocorrendo cancelamento do preço 
registrado, a(s) empresa(s) beneficiária(s) será(ão) comunicado(s) 
formalmente, por meio de documento que será juntado ao processo 
administrativo da presente Ata, após sua ciência. Parágrafo Terceiro 
– No caso de recusa do Fornecedor em dar ciência da decisão, a co-
municação será feita por meio de publicação no Diário Oficial do 
Estado do Maranhão, considerando-se cancelado o preço registrado a 
partir dela. Parágrafo Quarto – A solicitação do Fornecedor para 
cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pela EM-
SERH, facultando-se a este, neste caso, a aplicação das penalidades 
cabíveis. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA PUBLICA-
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ÇÃO. Parágrafo Único - A EMSERH fará publicar a presente Ata no 
Diário Oficial do Estado, após a sua assinatura, nos termos da Legis-
lação vigente. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPO-
SIÇÕES FINAIS. Parágrafo Primeiro - Todas as alterações que se 
fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de 
Termo Aditivo ou Apostilamento, a presente Ata de Registro de Pre-
ços, conforme o caso. Parágrafo Segundo - Integra esta Ata o Edital 
da LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 016/2021 – CSL/EMSERH e 
seus anexos e as propostas das empresas registradas nesta Ata. Pará-
grafo Terceiro - Poderá haver modificações nos locais da entrega dos 
materiais, caso em que a CONTRATANTE notificará a CONTRA-
TADA. Parágrafo Quarto - Os casos omissos serão resolvidos de 
acordo com Regulamento Interno de Licitações e Contratos da 
EMSERH, disponível em “www.emserh.ma.gov.br”, da Lei Esta-

dual nº 9.529, de 23 de novembro de 2011, da Lei Estadual n° 
10.403 de 29 de dezembro de 2015, do Decreto Estadual n° 36.184, 
21 de Setembro de 2020 e do Decreto Estadual n° 33.358, de 19 de 
setembro de 2017, aplicando, subsidiariamente, a Lei Federal n° 
13.303, de 30 de junho de 2016 e Lei Complementar n° 123 de 14 
de dezembro de 2006 e suas alterações. CLÁUSULA DÉCIMA 
TERCEIRA - DO FORO. Fica eleito o foro da capital do Estado do 
Maranhão, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privi-
legiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente 
instrumento. E por estarem, assim, justas e contratadas, as partes as-
sinam o presente, na presença de duas testemunhas. São Luís (MA), 
23 de abril de 2021. Marcos Antônio da Silva Grande-Presidente da 
EMSERH. Danielle Luíza Sousa Queiroz - Atividade Comércio de 
Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda.

LICITAÇÃO ELETRÔNICA N.º 196/2020 – CSL/EMSERH. SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP. PROCESSO ADMI-
NISTRATIVO Nº 83.294/2020 – EMSERH. ANEXO ÚNICO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. REF.: ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS Nº 011/2021 – EMSERH. LICITAÇÃO ELETRÕNICA N.º 196/2020 – CSL/EMSERH. PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 
83.294/2020 – EMSERH. VALIDADE DA ATA: 12 (DOZE) MESES. Este documento integra a Ata de Registro de Preços nº 011/2021 - EM-
SERH, celebrada entre a EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EMSERH, e as Empresas que tiveram seus preços 
registrados, em face à realização da LICITAÇÃO ELETRONICA N° 196/2020 – CSL/EMSERH. OBJETO: Contratação de empresa espe-
cializada no fornecimento de materiais médicos hospitalares, tipo perfurocortante, para atender as necessidades das Unidades Hospitalares 
administradas pela EMSERH.

QUADRO 1 – DADOS DA EMPRESA BENEFICIÁRIA.
EMPRESA: ATIVIDADE COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CNPJ n° 33.772.464/0001-75 Telefone/Fax: (62) 99864-9776
Endereço: Rua 07, Qd 53, LT 08, Vila Brasília, Aparecida de Goiânia/GO E-mail: licitacao01@atividademed.com.br

QUADRO 2 – SERVIÇO / MATERIAL REGISTRADO

N° Descrição Und. Marca Qtd. Empresa Valor 
Unit. Valor total

3

CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO (JELCO) 14G C/ AGULHA 
SILICONIZADA COM BISEL TRIFACETADO - CATETER 
INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 14G, DESCARTÁVEL, 
ESTÉRIL, ATÓXICO, EM POLIURETANO; AGULHA EM 
AÇO INOX TIPO 304, SILICONIZADA, NIVELADA E PO-
LIDA, CILÍNDRICA, RETA, OCA COM BISEL TRIFACETA-
DO AFIADO, FIXADO AO DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 
QUE RECOBRE A AGULHA APÓS A RETIRADA DO CATE-
TER, CONECTOR LUER-LOCK. ESTÉRIL, EM EMBALA-
GEM INDIVIDUAL, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E 
PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, TEM-
PO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚ-
DE. EM CONFORMIDADE COM A NR 32. 
REGISTRO: 10150470487

Fabricante: Poly Medicure Limited - INDIA

UND POLYMED 10000

ATIVIDADE 
COMÉRCIO DE 

MEDICAMENTOS
 E PRODUTOS 

HOSPITALARES 
LTDA.

R$ 2,27 R$ 22.700,00

VALOR TOTAL REGISTRADO R$ 22.700,00

São Luís (MA), 23 de abril de 2021. Marcos Antônio da Silva Grande-Presidente da EMSERH. Danielle Luíza Sousa Queiroz - Atividade 
Comércio de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda.

ATOS

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
MARANHÃO

ATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITA-
ÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0734/2021-ALEMA. 
Em cumprimento ao art. 26, caput, da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 
1993, da Resolução Administrativa nº 955, de 27 de dezembro de 2018 
da Mesa Diretora desta Assembleia e Parecer da Procuradoria Geral, 
anexo aos autos, RATIFICO a Inexigibilidade de Licitação respalda-
da no art. 25, inciso II c/c o artigo 13, inciso VI, da Lei nº 8.666/93 
e autorizo a contratação direta e emissão da Nota de Empenho com 
a empresa empresa DMJUS (JUSTINO DE OLIVEIRA CURSOS 

E TREINAMENTOS LTDA.), CNPJ n° 38.504.030/0001-08, para 
a realização do curso de atualização da “Nova Lei de Licitações e 
Contratos Administrativos”, na modalidade EAD, ministrado pelo 
profissional, o Sr. Gustavo Justino de Oliveira, a ser realizado nos 
dias 26 a 28 de abril e 04 e 05 de maio deste ano, no valor total de 
R$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais), visando proporcio-
nar a melhoria na qualidade das técnicas e procedimentos em busca 
de maiores e melhores resultados dos profissionais na execução dos 
serviços prestados neste Poder. Determino a publicação do Ato na 
imprensa oficial, no prazo de 05 (cinco) dias, como condição para sua 
eficácia, consoante dispõe o art.26, caput da Lei nº 8.666/93. DÊ-SE 
CIÊNCIA, PUBLIQUE E CUMPRA-SE, PALÁCIO MANOEL BE-
QUIMÃO, SÃO LUÍS- MA,  03 de maio de 2021. Deputado Otheli-
no Neto. Presidente da ALEMA.


