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EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS 
HOSPITALARES - EMSERH

LICITAÇÃO ELETRÔNICA N.º 049/2022– CSL/EMSERH SIS-
TEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP PROCESSO ADMI-
NISTRATIVO Nº 91.794/2021 - EMSERH ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS Nº 002/2022-EMSERH PROCESSO Nº 91.794/2021-EM-
SERH LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 049/2022– CSL/EMSERH 
Pelo presente instrumento, a Empresa Maranhense de Serviços Hos-
pitalares - 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 GEREN-
CIADOR E PARTICIPANTE, neste ato representada por seu titu-
lar, Marcello Apolonio Duailibe Barros, Presidente da EMSERH, 
portador do CPF nº 976.615.203-97, considerando a LICITAÇÃO 
ELETRÔNICA Nº 049/2022– CSL/EMSERH, para REGISTRO 
DE PREÇOS, cujo resultado registrado na Ata da Sessão Pública 
realizada em 09 de Março de 2022, indica como vencedora a empresa 
Brastec Comercio e Serviços Eireli, e a respectiva homologação a 
fl.694 do Processo nº 91.794/2022-EMSERH. RESOLVE: Regis-
trar os preços dos produtos propostos pela(s) empresa(s) Brastec 
Comercio e Serviços Eireli, inscrita no CNPJ: 63.424.204/0001-70, 
localizada na Rua Catulo da Paixão Cearence, 55 – B – Vila Passos – 
São Luís/MA, representada pelo Sr. Jose Soares Correia, portador 
do RG: 043.331.642.011-0 e o CPF: 147.446.861-68, 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 
Contratação de empresa para fornecimento de Copos Descartáveis e 
Suporte para copos descartáveis para atender as unidades de saúde 
administradas pela EMSERH, conforme especificações e condições 
constantes nos Anexo I e II do Edital da LICITAÇÃO ELETRÔNI-
CA Nº 049/2022– CSL/EMSERH, que passa a fazer parte desta Ata, 
juntamente com a documentação e proposta de preços apresentadas 
pelas licitantes vencedoras, conforme consta nos autos do Processo 
nº 91.794/2021-EMSERH. Parágrafo Segundo - Este instrumento 
não obriga a contratação, nem mesmo nas quantidades indicadas no 
ANEXO ÚNICO deste documento, podendo a EMSERH promo-
ver as aquisições de acordo com as suas necessidades. CLÁUSULA 
SEGUNDA – DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PRE-
ÇOS Parágrafo Único – A presente Ata terá validade de 12 (doze) 
meses, contados a partir de sua publicação. CLÁUSULA TERCEI-
RA – DA GERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  
Parágrafo Primeiro - O gerenciamento 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 Regulamento Interno de Licitações e 
Contratos da EMSERH disponível 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 Hospi-
talares - EMSERH. CLÁUSULA QUARTA – DOS PREÇOS, ES-
PECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS. Parágrafo Único - Os 
preços registrados, as especificações dos produtos, os quantitativos, 
marcas, empresas beneficiárias e representante(s) legal(is) da(s) em-
presa(s), encontram-se elencados no ANEXO ÚNICO da Ata de Re-

gistro de Preços. CLÁUSULA QUINTA – DO LOCAL E PRAZO 
DE ENTREGA. Parágrafo Primeiro – A Contratada fica obrigada 
a fornecer os produtos 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 rece-
bimento da “Ordem de Fornecimento”, conforme disposto no Edital 
e seus anexos. CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE EN-
TREGA Parágrafo Único - A empresa detentora/consignatária desta 
Ata de Registro de Preços poderá ser convocada a firmar contratações, 
observadas as condições fixadas neste instrumento, no edital do certa-
me e legislação pertinente. CLÁUSULA SÉTIMA – 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 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 decor-
rentes 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, independente do número 
de órgãos não participantes que aderirem. CLÁUSULA NONA – DO 
REGISTRO ADICIONAL DE PREÇOS Após o encerramento da 
etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor 
da proposta do licitante vencedor; Parágrafo Primeiro - Para regis-
tro adicional de preços dos demais licitantes, será exigida a análise da 
documentação de habilitação; Parágrafo Segundo - A apresentação 
de novas propostas não prejudicará o resultado do certame em rela-
ção ao licitante vencedor; Parágrafo Terceiro - Além do preço do 
1º (primeiro) colocado, serão registrados preços de outro fornecedor, 
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 pri-
meiro 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 Decreto Es-
tadual e o art. 154, § 2º do Regulamento Interno de Licitações e 
Contratos da EMSERH. CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCE-
LAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Parágrafo 
Primeiro - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada 
de pleno direito, pelo EMSERH, quando: Descumprir as condições 
da ata de registro de preços; Não formalizar contrato ou instrumento 
equivalente decorrente do registro de preços ou não retirar ou devol-
ver devidamente assinado o instrumento contratual, o pedido de com-
pra ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela EMSERH, 
sem justificativa aceitável; Não aceitar reduzir o seu preço registrado, 
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na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
Sofrer sanção prevista nos artigos 209 e 210 do Regulamento Inter-
no de Licitações e Contratos da EMSERH; For declarada inidônea 
pela União, por Estado, pelo Distrito Federal ou pelos municípios 
do Estado do Maranhão, enquanto perdurarem os efeitos da sanção; 
O fornecedor der causa à rescisão de contrato decorrente do registro 
de preços; Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial 
do contrato decorrente do registro de preços. Parágrafo Segundo – 
Ocorrendo cancelamento do preço registrado, a(s) empresa(s) benefi-
ciária(s) será(ão) comunicado(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 pela EMSERH, facultando-se à este, neste caso, a aplica-
ção das penalidades cabíveis. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 
– DA PUBLICAÇÃO Parágrafo Único - A EMSERH fará publicar 
a presente Ata no Diário Oficial do Estado, após a sua assinatura, nos 
termos da Legislação vigente. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 
- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS Parágrafo Primeiro - Todas as al-

terações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio 
de lavratura de Termo Aditivo ou Apostilamento, a presente Ata de 
Registro de Preços, conforme o caso. Parágrafo Segundo - Integra 
esta Ata, o Edital da LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 049/2022 
– CSL/EMSERH e seus anexos e as propostas das empresas regis-
tradas nesta Ata. Parágrafo Terceiro - Poderá haver modificações 
nos locais da entrega dos materiais caso em que a CONTRATANTE 
notificará a CONTRATADA. Parágrafo Quarto - Os casos omis-
sos serão resolvidos de acordo com Regulamento Interno de Li-
citações e Contratos 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 
DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO Fica eleito o foro da capital do 
Estado do Maranhão, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente 
instrumento. E por estarem, assim, justas e contratadas, as partes assinam 
o presente, na presença de duas testemunhas. São Luís (MA), 04 de Julho 
de 2022. Marcello Apolonio Duailibe Barros  Presidente da EMSERH 
Jose Soares Correia Brastec Comercio e Serviços Eireli.

LICITAÇÃO ELETRÔNICA N.º 049/2022– CSL/EMSERH SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP PROCESSO ADMI-
NISTRATIVO Nº 91.794/2021 - EMSERH ANEXO ÚNICO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS REF.: ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS Nº 002/2022- EMSERH LICITAÇÃO ELETRÕNICA N.º 049/2022– CSL/EMSERH PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 91.794/2021 
- EMSERH VALIDADE DA  ATA: 12 (DOZE) MESES Este documento integra a Ata de Registro de Preços nº 002/2022- EMSERH, celebrada entre 
a EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EMSERH, e as Empresas que tiveram seus preços registrados, em face à reali-
zação da LICITAÇÃO ELETRONICA N° 049/2022– CSL/EMSERH. OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de Copos Descartáveis 
e Suporte para copos descartáveis para atender as unidades de saúde administradas pela EMSERH

QUADRO 1 – DADOS DA EMPRESA BENEFICIÁRIA.
EMPRESA: Brastec Comercio e Serviços Eireli
CNPJ n° 63.424.204/0001-70 Telefone/Fax: (98) 3083-2178
Endereço: Rua Catulo da Paixão Cearence, 55 – B – Vila Passos – São Luís/MA. E-mail: brastec.emp@gmail.com

QUADRO 2 – SERVIÇO / MATERIAL REGISTRADO

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTD. MARCA/
Fabricante EMPRESA VALOR 

UNIT.
VALOR 
TOTAL

06

Copo descartável para água, padrão ABNT, confeccionado 
em poliestireno, não tóxico, de 150ml, transparente, refor-
çado com frisos laterais, bordas arredondadas não cortantes, 
sem telescopamento, massa mínima de 1.62g, de acordo 
com a norma ABNT NBR 14.865/2022, que deverá cons-
tar na embalagem. Caixa com 25 pacotes plásticos lacrados, 
contendo 100 unidades. 

CAIXA 1800 HAPPY

Brastec 
Comercio 
e Serviços 

Eireli

R$ 133,18 R$ 239.724,00

VALOR TOTAL REGISTRADO R$ 239.724,00

São Luís (MA), 04 de Julho de 2022. Marcello Apolonio Duailibe Barros Presidente da EMSERH Jose Soares Correia Brastec Comercio 
e Serviços Eireli.

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE PAULINO NEVES - MA

ATA DE RESULTADO DE JULGAMENTO DA DOCUMENTA-
ÇÃO DE HABILITAÇÂO – TOMADA DE PREÇO N° 003/2022 
PMPN- MA PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N° 035.03/ 
2022.01 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VI-
SANDO A CONSTRUÇÃO DE PONTES DE MADEIRA NOS 
POVOADOS BOA VISTA, CACHOEIRA, SÃO RAIMUNDO E 
SIMPLÍCIO, TODAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO 
MUNICÍPIO DE PAULINO NEVES - MA, DE ACORDO COM 
CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONS-
TANTES NO PROJETO BÁSICO. Aos quatro dias do mês de 
julho do ano de dois mil e vinte e dois, às  quatorze horas, na sala 
da Comissão Permanente de Licitação, situado na Rua Boa Esperan-
ça, s/n, Centro, Paulino Neves/MA, reuniu-se a presidente MYRLLA 

CUNHA GOMES da Comissão Permanente de Licitação da Pre-
feitura Municipal de Paulino Neves/MA e os respectivos membros 
designados através da Portaria nº 010/2022, de 03 janeiro de 2022, 
encarregados de conduzir e julgar os procedimentos referentes ao 
Processo Licitatório na modalidade. Após análise da documentação 
de habilitação podemos concluir que: a empresa DINÂMICA EM-
PREENDIMENTOS EIRELI DINÂMICA EMPREENDIMEN-
TOS EIRELI foi declarada INABILITADA nessa fase do certame, 
por não apresentar a DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO em 
conformidade com o instrumento convocatório. A empresa F J MA-
CHADO CONSTRUÇÕES LTDA, apresentou a documentação em 
conformidade com as exigências editalícias e está HABILITADA a 
prosseguir nas demais fases do certame. Esta Ata de Julgamento fica-
rá disponível no prazo legal para interposição de recurso nos termos 
do disposto na alínea “a” do inciso I do artigo 109 da Lei nº 8.666/93 
e alterações posteriores. Os interessados querendo, terão vista aos 


