
São Luís, quinta-feira, 03 de março de 2022

GERAL 6

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DO JUNCO – MA.
CNPJ: nº 06.460.026/0001-07

Rua Coronel Hosano Gomes Ferreira, s/n – Centro
CEP: 65710-000 Lago do Junco – Maranhão.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DO JUNCO – MA.
AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022. A Prefeitura Municipal de Lago do Junco/MA 
torna público que realizará licitação, do tipo menor preço. Modalidade: Tomada de Preços nº 001/2022. Objeto: 
Contratação de empresa para execução da obra de pavimentação, recapeamento e calçamento de Vias Urbanas 
na Sede do Município de Lago do Junco MA, conforme Convênio nº 906322/2020 CODEVASF. Data abertura: 
18 de março de 2022. Horário: 09h:00min. Conforme definido no Edital e seus Anexos, na forma da Lei nº 
8.666/93 e suas alterações e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie. Local: sala da Comissão 
Permanente de Licitação na Rua Coronel Hosano Gomes Ferreira, s/n - Centro, Lago do Junco/MA. Aquisição 
do Edital: Os interessados poderão consultá-lo gratuitamente ou adquiri-lo em horário de expediente das 
08:00 às 12:00 e/ou através https://www6.tce.ma.gov.br/sacop/muralsite/mural.zul. Maiores esclarecimentos 
no e-mail: cpl-pmlj@hotmail.com. Lago do Junco/MA, 24 de fevereiro de 2022. Maria da Glória Pereira de 
Oliveira Silva - Secretária Municipal de Administração.

ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ: 01.612.533/0001-97

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022, REGISTRO DE PREÇO Nº 
004/2022. O Município de Turilândia (MA), através da Secretaria de Saúde e Saneamento, por meio da 
Comissão Permanente de Licitação - CPL, avisa aos interessados que fará realizar Licitação na seguinte 
modalidade e condições. Modalidade: Pregão Eletrônico. Modo de disputa: Aberto. Tipo de licitação: 
Menor Preço por Item, que será regida pela Lei nº 10.520/2002 e Decretos nº 7.892/2013 e nº 10.024/2019, 
subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93, suas alterações. Objeto: Registro de Preços para Eventual 
Contratação de Empresa para Fornecimento de Ambulância zero km para atender as necessidades da secretaria 
de Saúde e Saneamento do Município de Turilândia - MA. Data e horário do recebimento das propostas e 
Documentação de Habilitação: até às 08h:59min do dia 17/03/2022. Data e horário do início da disputa: 
09h:00min do dia 17/03/2022. Site para realização do Pregão: www.licitanet.com.br. Poderão participar 
da Licitação todas as empresas especializadas no ramo, que comprovem possuir os requisitos mínimos de 
qualificação exigidos no edital, para a execução de seus objetivos. Maiores informações poderão ser obtidas 
nos sites do LICITANET, www.turilandia.ma.gov.br/portal/index.php/portal-da-transparencia e no Mural de 
Licitações do TCE-MA. Dúvidas e-mail: cplturilandia@gmail.com. Turilândia - MA, 24 de fevereiro de 2022. 
Cristina Oeiras Modesto – Secretária Municipal de Saúde e Saneamento.

A Secretaria de Estado da Saúde – SES, torna público que REQUEREU junto a Secretaria de Estado do 
Meio Ambiente e Recursos Naturais – SEMA, em 03/02/2022 a Licença de Operação do Hospital de 
Santa Luzia do Paruá situado no município de Santa Luzia do Paruá/MA, com a finalidade de 
regularização do Hospital, conforme dados constantes no processo n°21732/2022.

São Luís (MA), 23 de fevereiro de 2022
Erick Goiabeira Feques

ID: 852454
Superintendente da Secretaria Adjunta de Engenharia e Manutenção

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

SECRETARIA ADJUNTA DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO
COMUNICAÇÃO

A Secretaria de Estado da Saúde – SES, torna público que REQUEREU junto a Secretaria de Estado do 
Meio Ambiente e Recursos Naturais – SEMA, em 28/12/2021 a Licença de Operação do Hospital de 
Viana situado na Rua Professor Antônio Lopes nº883 - Centro no município de Viana/MA, com a finalidade 
de regularização do Hospital, conforme dados constantes no processo n°256588/2021.

São Luís (MA), 23 de fevereiro de 2022
Erick Goiabeira Feques

ID: 852454
Superintendente da Secretaria Adjunta de Engenharia e Manutenção

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

SECRETARIA ADJUNTA DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO
COMUNICAÇÃO

FTL - Ferrovia Transnordestina Logística S.A.
CNPJ/MF nº 17.234.244/0001-31

Edital nº 001/2022
A FTL - Ferrovia Transnordestina Logística S.A. (“FTL”) leva ao conhecimento dos interessados 
que promoverá processo para a escolha do membro do Conselho de Administração indicado pelos 
empregados e seu respectivo suplente, nos termos do art. 17, parágrafo 2º, do Estatuto Social. 1. 
Processo de eleição: O processo de eleição compreenderá as seguintes fases: a) inscrição das 
chapas dos interessados em candidatar-se, sendo que cada chapa deverá ser composta por um 
candidato efetivo e seu respectivo suplente; b) deferimento das inscrições que atendem aos requisi-
tos instituídos por este edital; c) votação direta e secreta pelos empregados; d) escolha de uma 
chapa, composta por um titular e um suplente, representando cada um dos núcleos situados nos 
Estados do Ceará, Pernambuco, Maranhão e Piauí; e) composição de “Lista” constando os nomes 
dos representantes de cada chapa mais votados em cada um dos Estados abrangidos por este edital 
(Ceará, Pernambuco, Maranhão e Piauí), e seu respectivo suplente. A “Lista” incluirá no máximo um 
nome por Estado; f) apresentação da referida “Lista” à Assembleia Geral de Acionistas, para que esta 
promova a eleição de um membro, e seu respectivo suplente, indicado pelos empregados, para inte-
grar o Conselho de Administração da FTL. 2. Condições para o voto: a) Poderão votar quaisquer 
empregados integrantes do quadro de pessoal da FTL, com contrato de trabalho em plena vigência 
e eficácia na data de votação. b) O direito de voto deverá ser exercido diretamente pelo empregado, 
não se admitindo o voto por procuração. c) O voto não é obrigatório. d) Os empregados deverão 
votar em um único candidato, e seu respectivo suplente, dentre os inscritos no respectivo Estado em 
que esteja lotado. e) Não havendo inscrição de candidatos em algum(ns) Estado(s) abrangido(s) por 
este edital, seja por desinteresse ou por não atendimento aos pré-requisitos, naquele(s) Estado(s) 
não será possível realizar-se a votação e, consequentemente, aquele(s) Estado(s) não terá(ão) re-
presentante(s) para participar da eleição pela Assembleia Geral de Acionistas. 3. Cronograma: O 
processo de escolha obedecerá ao seguinte cronograma: a) a inscrição dos interessados em candi-
datar-se ao referido cargo deverá ocorrer entre as 8h00min do dia 07 de março de 2022 às 17h00min 
do dia 10 de março de 2022, no local indicado no item 6 deste edital; b) a divulgação dos nomes dos 
candidatos que preencherem os requisitos indicados no item 4 do presente edital e forem considera-
dos inscritos ocorrerá no dia 11 de março de 2022, pela Gerência de Recursos Humanos; c) a vota-
ção pelos empregados ocorrerá no dia 14 de março de 2022, das 8h00min às 17h00min, nos locais 
indicados no item 7 deste edital; d) o resultado da escolha de cada Estado será proclamado no dia 
16 de março de 2022 na sala de reuniões da Diretoria FTL, localizada na Avenida Francisco Sá, nº 
4829, Parte, Fortaleza/CE. e) a efetivação da eleição do membro titular e suplente do Conselho de 
Administração, indicado pelos empregados, ocorrerá em Assembleia Geral de Acionistas, a ser con-
vocada oportunamente. 4. Requisitos para candidatura: Somente poderão candidatar-se empre-
gados da FTL que atendam aos seguintes requisitos: a) ser empregado da FTL, com contrato de 
trabalho em plena vigência e eficácia há mais de 06 meses, contados da publicação deste edital; b) 
não estar impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, de peita ou 
suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade ou pena 
criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, tudo em decorrência do 
disposto no art. 147, § 1º, da Lei 6.404/76; c) não ter sido declarado inabilitado pela Comissão de 
Valores Mobiliários para o exercício de cargo de administração em companhia aberta, para cumpri-
mento da exigência de que trata o § 2º do supramencionado art. 147; A inscrição do candidato ao 
cargo de conselheiro efetivo e de seu respectivo suplente será solicitada mediante requerimento em 
modelo próprio, instruído com os seguintes documentos: a) Cópia da carteira de identidade e do 
comprovante do CPF;  b) Declaração, em modelo próprio, da sua residência e de que atende aos 
requisitos previstos nos itens anteriores, com firma devidamente reconhecida em cartório. A FTL, por 
meio da Gerência de Recursos Humanos, examinará a documentação apresentada e divulgará no 
dia 11 de março de 2022 a relação dos candidatos que preencherem os requisitos acima relaciona-
dos e forem considerados inscritos. Os candidatos aos cargos de conselheiro efetivo e de seu res-
pectivo suplente somente poderão se candidatar no respectivo Estado onde estiverem alocados. A 
inscrição será considerada válida somente se o candidato e seu respectivo suplente preencherem 
todos os requisitos acima. 5. Da votação pelos empregados e eleição pela Assembleia Geral de 
Acionistas: 5.1 - Cada empregado poderá votar em um único candidato, e seu respectivo suplente, 
de seu respectivo Estado. 5.2 - Terminada a votação no dia 14 de março de 2022, a mesa receptora 
procederá à apuração dos votos sob sua responsabilidade, encaminhando o resultado à Gerência de 
Recursos Humanos, junto com a lista de presença e votação, a ata de apuração e os respectivos 
votos. A referida Gerência fará a totalização dos votos e proclamará o resultado no dia 16 de março 
de 2022. 5.3 - Após a conclusão desse processo de escolha pelos empregados, a “Lista” constando 
os nomes dos representantes das chapas mais votadas em cada um dos Estados abrangidos por 
este edital (no máximo uma chapa por Estado) será submetida à deliberação da Assembleia Geral de 
Acionistas da FTL, que elegerá como conselheiro titular e seu respectivo suplente os representantes 
de uma das chapas escolhidas pelos empregados indicadas na referida “Lista”, considerando os 
seguintes critérios para escolha: (i) ter comprovada experiência no exercício de atividade na área 
administrativa, contábil, financeira, jurídica, de fiscalização ou de auditoria; e (ii) ter formação de nível 
superior. 5.4 - Na hipótese de impedimento definitivo do candidato escolhido e eleito pela As-
sembleia Geral, inclusive perda da condição de empregado por desligamento voluntário, aposenta-
doria, dispensa sem justa causa ou por justa causa, o suplente assumirá como titular. Havendo 
impedimento do novo titular, será realizada uma nova votação nas mesmas condições do pre-
sente edital para a eleição do novo conselheiro e seu respectivo suplente. 5.5 - Se o candidato indi-
cado for eleito pela Assembleia Geral de Acionistas e não assinar o termo de posse dentro do prazo 
de 30 (trinta) dias, sua eleição tornar-se-á sem efeito e a referida Assembleia procederá à nova 
eleição, considerando as demais chapas escolhidas pelos empregados em cada Estado, nos termos 
do item 5.3 acima. 5.6 - A função de membro do Conselho de Administração será exercida concomi-
tantemente com as funções inerentes ao emprego e não dará direito a nenhuma remuneração, bene-
fício, vantagem adicional ou estabilidade em função do mandato. 5.7 - O mandato do candidato 
eleito pela Assembleia Geral de Acionista e respectivo suplente será até a Assembleia Geral Ordiná-
ria a se realizar em abril de 2024, sendo que, em caso de substituição nos termos dos itens 5.4 e 5.5 
acima, o mandato do novo eleito será pelo prazo que faltar para completar o mandato do substituído. 
6. Local para inscrição dos candidatos: Local: Ceará: Sede: Av. Francisco Sá, 4829 – Fortaleza/
CE - CEP: 60.335-195. Responsável: Fabrício Pereira/RH - Fone: (85) 4008.2623. Os empregados 
lotados em outras unidades da federação deverão realizar a inscrição de chapas por meio de corres-
pondência registrada, com informação de conteúdo e aviso de recebimento, a ser enviada para o 
endereço indicado no quadro acima. Somente serão consideradas válidas as inscrições recebidas 
pela Gerência de Recursos Humanos da FTL dentro do prazo previsto no item 3, alínea “a” deste 
Edital, e desde que cumpridas as exigências contidas no item 4 acima. 7. Relação dos locais para 
votação: Ceará: Av. Francisco Sá, 4829, Bairro Álvaro Weyne, Fortaleza/CE, Fone: (85) 4008.2522, 
Responsável: Annuska Maciel de Souza. Pernambuco: Av. Sul, S/N, São José – Recife/PE Fone: 
(85) 4008.2638, Responsável: Karoline Chaves Machado. Maranhão: Rodovia BR 135, KM 01, S/N, 
Tirirical – São Luís/MA - Fone: (85) 4008.2600, Responsável: Dayanne Cavalcante da Costa. Piauí: 
Pátio Ferroviário de Itararé, S/N, Dirceu Arcoverde – Teresina/PI - Fone: (86) 4009.2859, Responsá-
vel: Airton Campos do Nascimento.

EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
1º LEILÃO: 18 de Março de 2022, às 09h10min *.
2º LEILÃO: 28 de Março de 2022, às 14h10min *.

*(horário de Brasília)
ALEXANDRE TRAVASSOS, Leiloeiro Oficial, JUCESP nº 951, com escritório na Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, nº 105, 4º 
andar, Edifício Berrini One - Brooklin Paulista - CEP: 04571-010, FAZ SABER a todos quanto o presente EDITAL virem ou dele 
conhecimento tiver, que levará a PÚBLICO LEILÃO de modo PRESENCIAL E/OU ON-LINE, nos termos da Lei nº 9.514/97, 
artigo 27 e parágrafos, autorizada pelo Credor Fiduciário Banco Santander (BRASIL) S/A - CNPJ n° 90.400.888/0001-42, nos 
termos do instrumento particular de compra e venda, alienação fiduciária de imóvel em garantia, nº 0010064563, datado em 
29/07/2019, firmado com o Fiduciante Jairo Hilton Do Carmo Dos Anjos, RG n° 1556448-SSP/PI e CPF n° 738.237.083-68, 
residente e domiciliado em Timon/MA, em PRIMEIRO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a  R$ 
514.440,37 (Quinhentos e quatorze mil, quatrocentos e quarenta reais e trinta e sete centavos - atualizado conforme 
disposições contratuais), o imóvel constituído situado na Rua Firmino Gonçalves Pedreira, nº 2551, quadra 16, lote 14-A, bairro 
São benedito, nesta cidade de Timon/MA, com a área de construída de 125,48m² e área total de terreno de 400,00m², melhor 
descrito na matrícula nº 60599 do 1º Cartório de Oficio Extrajudicial da Comarca de Timon/MA. Cadastrado na Prefeitura sob o 
nº 059.022.0507.001. Imóvel ocupado. Venda em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que se encontra. Caso 
não haja licitante em primeiro leilão, fica desde já designado o SEGUNDO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual 
ou superior a R$ 353.762,71 (Trezentos e cinquenta e três mil, setecentos e sessenta e dois reais e setenta e um centavos – nos 
termos do art. 27, §2º da Lei 9.514/97). Se o caso, o leilão presencial ocorrerá no escritório do Leiloeiro. Os interessados em 
participar do leilão de modo on-line, deverão se cadastrar na Loja SOLD LEILÕES (www.sold.superbid.net) e no SUPERBID 
MARKETPLACE (www.superbid.net), e se habilitar com antecedência de 24 horas úteis do início do leilão. Em virtude da 
pandemia da COVID-19 o evento será realizado exclusivamente on line através da Loja SOLD LEILÕES 
(www.sold.superbid.net) e do SUPERBID MARKETPLACE (www.superbid.net) Forma de pagamento e demais condições de 
venda, Veja A Integra Deste Edital Na Loja Sold Leilões (www.sold.superbid.net) E No Superbid Marketplace 
(www.superbid.net). Informações:11-4950-9400 / / imoveis.sac@superbid.net  (17629 – Dossiê). K-03,05e07/03

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de São João Batista

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/202 ESTADO DO MARANHÃOPrefeitura 
Municipal de São João Batista Praça da Matriz, Nº 29, Centro, São João Batista/MA AVISO DE 
LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022. O Município de SÃO JOÃO BATISTA(MA), por 
meio da Comissão Permanente de Licitação - CPL, torna público aos interessados que, com base na 
Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, fará realizar às 14:30 hs (quatorze horas e trinta minutos) 
do dia 24 de março de 2022, a licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço global, 
tendo por objeto contratação de empresa para Prestação de serviço de construção de Praça no Bom 
Viver no Município de São João Batista-Ma, de acordo com Edital e Anexos. A presente licitação será 
realizada na sala de reunião da CPL de SÃO JOÃO BATISTA, situada na Praça da Matriz nº 29, Centro, 
SÃO JOÃO BATISTA (MA) e será presidida pela presidente da CPL desta prefeitura municipal. O 
edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário 
das 08:00hs (oito horas) às 12:00hs (doze horas), bem como no portal da transparência do município. 
Maiores informações poderão ser obtidas na Sala da Comissão Permanente de Licitação, no endereço 
acima, no horário das 8:00 (oito) às 12:00 (doze) horas, de segunda à sexta-feira no Setor de Licitação 
do Município de SÃO JOÃO BATISTA - MA, onde poderão ser consultados ou obtidos gratuitamente 
e email cplsaojoaobatista@hotmail.com .SÃO JOÃO BATISTA - MA, de 03 de março de 2022. 
ARIONALDO MARTINS DOMINICE .Chefe de Gabinete 

COMUNICAÇÃO

A empresa CAMIL ALIMENTOS S/A, CNPJ n° 
64.904.295/0027-42, endereçada a Rua Caminho Do 
Tabuleirão, N°. 10, Sala A – Bairro Piçarra - Município 
de Itapecuru/MA, torna público que REQUEREU junto à 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais 
- SEMA, a RenLO - RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE 
OPERAÇÃO (E-Processo SEMA Nº  21038/2022) para 
uso da estação de tratamento dos efluentes no endereço da 
empresa supra citado.

MUNICÍPIO DE ARARI-ESTADO DO MARANHÃO
PODER EXECUTIVO

CNPJ nº 06.242.846/0001-14
Av. Dr. João da Silva Lima, s/n°, Centro, Cep 65.480-000, Telefone: (98) 3453-1140

PREFEITURA DE ARARI-MA
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2022. REGISTRO DE PREÇO Nº 011/2022 A 
Pregoeira da Prefeitura Municipal de Arari/MA, com autorização do ordenador de despesa, avisa aos interessados 
que fará realizar Licitação na seguinte modalidade e condições. Modalidade: Pregão Eletrônico. Modo de disputa: 
Aberto. Tipo de licitação: Menor Preço por item, que será regida pela Lei nº 10.520/2002 e Lei 10.024/2019, 
subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93, suas alterações. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS 
PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO EXCLUSIVA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEL SEDIADOS NO 
MUNICÍPIO DE ARARI - MA.. Data e horário do início da disputa: 14:30 horas do dia 16/03/2022. Site para 
realização do Pregão: www.licitanet.com.br. Poderão participar da Licitação todas as empresas especializadas 
no ramo, que comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital, para a execução de 
seus objetivos. Maiores informações poderão ser obtidas no site da Prefeitura (https://arari.ma.go.br), Mural de 
Licitações do TCE – MA “SACOP”, http://barrosoptr.dcfiorilli.com.br:2024/SCPIWEB_PMARARI/ (Portal da 
Transparência) e também nos dias de expediente das 08:00 às 13:00 horas, no Setor de Licitação do Município de 
ARARI-MA, onde poderão ser consultados gratuitamente, desde que em mídia, podendo ainda ser solicitado via 
e-mail: cclc@arari.ma.gov.br. ARARI-MA, 23 de fevereiro de 2022. Dini Jakson Machado Praseres - Secretário 
Municipal de Administração e Gestão Financeira.

MUNICÍPIO DE ARARI-ESTADO DO MARANHÃO
PODER EXECUTIVO

CNPJ nº 06.242.846/0001-14
Av. Dr. João da Silva Lima, s/n°, Centro, Cep 65.480-000, Telefone: (98) 3453-1140

PREFEITURA DE ARARI-MA
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022. REGISTRO DE PREÇO Nº 010/2022 
A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Arari/MA, com autorização do ordenador de despesa, avisa aos 
interessados que fará realizar Licitação na seguinte modalidade e condições. Modalidade: Pregão Eletrônico. 
Modo de disputa: Aberto. Tipo de licitação: Menor Preço por ITEM, que será regida pela Lei nº 10.520/2002 e 
Lei 10.024/2019, subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93, suas alterações. Objeto: REGISTRO DE 
PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR. Data e horário do início da disputa: 09:30 horas do dia 
16/03/2022. Site para realização do Pregão: www.licitanet.com.br. Poderão participar da Licitação todas as 
empresas especializadas no ramo, que comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no 
edital, para a execução de seus objetivos. Maiores informações poderão ser obtidas no site da Prefeitura (https://
arari.ma.go.br), Mural de Licitações do TCE – MA “SACOP”, http://barrosoptr.dcfiorilli.com.br:2024/
SCPIWEB_PMARARI/ (Portal da Transparência) e também nos dias de expediente das 08:00 às 13:00 horas, no 
Setor de Licitação do Município de ARARI-MA, onde poderão ser consultados gratuitamente, desde que em mídia, 
podendo ainda ser solicitado via e-mail: cclc@arari.ma.gov.br. ARARI-MA, 23 de fevereiro de 2022. MARCELO 
SOUSA SANTANA - Secretário Municipal de Educação.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
SAÚDE EM ANESTESIOLOGIA, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL REGIONAL DE 
BARRA DO CORDA, ADMINISTRADO PELA EMSERH, CONFORME ESPECIFICAÇÕES 
CONSTANTES NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço Por Lote.
DATA DA ABERTURA: 24/03/2022, às 9h, horário de Brasília-DF.
Local de Realização: Sistema Licitações-e www.licitacoes-e.com.br.
Edital e demais informações disponíveis em www.emserh.ma.gov.br e www.licitacoes-e.com.br.
Informações adicionais serão prestadas na CSL/EMSERH, localizada na Av. Borborema, Qd-16, n° 25, 
Bairro do Calhau, São Luís/MA, pelos e-mails csl@emserh.ma.gov.br e/ou maiane.lobao@ 
emserh.ma.gov.br.br, ou pelo telefone (98) 3235-7333.

São Luís (MA), 23 de fevereiro de 2022
Maiane Rodrigues Corrêa Lobão
Agente de Licitação da EMSERH

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 060/2022 - CSL/EMSERH

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.416/2022 – EMSERH

Objeto: “Aquisição de equipamento ULTRAFREEZER vertical -80°C para estruturação da Central 
Estadual de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos / CEADI, conforme especificação e 
condições gerais de fornecimento contidas no Termo de Referência (Anexo I) do Edital.”; Abertura: 
17/03/2022, às 10h (horário de Brasília); Local: www.comprasgovernamentais.gov.br. Informações: 
Comissão Setorial Permanente de Licitação – CSL, localizado na Av. Professor Carlos Cunha, s/n, 
Jaracaty, CEP: 65.076-820, São Luís/MA; E-mail: csl@saude.ma.gov.br; Fones: (98) 31985558 e 
31985559.

São Luís - MA, 23 de fevereiro de 2022
MARCOS MENDES DE LUCENA

Pregoeiro da SES / MA

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

COMISSÃO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022
PROCESSO Nº 223030/2021/SES

A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO/UEMA, através do seu Pregoeiro, na forma da Lei 
Federal nº 8.666/93, Lei Federal 10.520/02 e do Decreto nº 10.024/19, informa que realizará licitação, 
na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO, de interesse da 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO – UEMA, conforme a seguir discriminado:

As propostas serão recebidas no endereço eletrônico www.comprasnet.gov.br. Informa-se ainda que o 
edital e seus anexos estarão disponíveis aos interessados no site da Universidade Estadual do Maranhão, 
onde poderão ser consultados e adquiridos gratuitamente, através do site www.licitacoes.uema.br, e 
www.comprasnet.gov.br. Esclarecimentos adicionais pelo telefone (98) 2016-8114.

São Luís, 23 de fevereiro 2022
Maria dos Remédios dos Santos Marques

Presidente da Comissão Setorial Permanente de Licitação da CSL/UEMA

ESTADO DO MARANHÃO
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO – UEMA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO

DATA HORA PROCESSO
16/03/2022 9h30 Nº 221106/2021 Pregão Eletrônico nº 005/2022

Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços necessários à emissão de Cartões 
de Acesso, manutenção e gerenciamento do sistema de controle de Acesso do Restaurante 
Universitário.

A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO/UEMA, através do seu Pregoeiro, na forma da Lei 
Federal nº 8.666/93, Lei Federal 10.520/02 e do Decreto nº 10.024/19, informa que realizará licitação, 
na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, de interesse da 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO – UEMA, conforme a seguir discriminado:

As propostas serão recebidas no endereço eletrônico www.comprasnet.gov.br. Informa-se ainda que o 
edital e seus anexos estarão disponíveis aos interessados no site da Universidade Estadual do Maranhão, 
onde poderão ser consultados e adquiridos gratuitamente, através do site www.licitacoes.uema.br, e 
www.comprasnet.gov.br. Esclarecimentos adicionais pelo telefone (98) 2016-8114.

São Luís, 23 de fevereiro 2022
Maria dos Remédios dos Santos Marques

Presidente da Comissão Setorial Permanente de Licitação da CSL/UEMA

ESTADO DO MARANHÃO
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO – UEMA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO

DATA HORA PROCESSO
17/03/2022 9h30 Nº 142004/2021 Pregão Eletrônico nº 006/2022

Objeto: Contratação de serviço de coleta, transporte, tratamento e disposição final adequada dos 
residuos sólidos dos grupos A (Biológicos), B (Medicamentos) e E (Perfuro Cortantes).

A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO/UEMA, através do seu Pregoeiro, na forma da Lei 
Federal nº 8.666/93, Lei Federal 10.520/02 e do Decreto nº 10.024/19, informa que realizará licitação, 
na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO, de 
interesse da UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO – UEMA, conforme a seguir discriminado:

As propostas serão recebidas no endereço eletrônico www.comprasnet.gov.br. Informa-se ainda que o 
edital e seus anexos estarão disponíveis aos interessados no site da Universidade Estadual do Maranhão, 
onde poderão ser consultados e adquiridos gratuitamente, através do site www.licitacoes.uema.br, e 
www.comprasnet.gov.br. Esclarecimentos adicionais pelo telefone (98) 2016-8114.

São Luís, 23 de fevereiro 2022
Maria dos Remédios dos Santos Marques

Presidente da Comissão Setorial Permanente de Licitação da CSL/UEMA

ESTADO DO MARANHÃO
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO – UEMA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO

DATA HORA PROCESSO
21/03/2022 9h30 Nº 215134/2021 Pregão Eletrônico nº 007/2022

Objeto: Contratação de empresa prestadora de serviços para manutenção preventiva, corretiva, 
com fornecimento de materiais, e serviços por demanda ou eventuais nas edificações e vias dos 
Campi de Coroatá e Itapecuru Mirim da Universidade Estadual do Maranhão/UEMA.

                                                DEFENSORIA PÚBLICA 
DO ESTADO DO MARANHÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 005/2022-DPE

A Defensoria Pública do Estado do Maranhão-DPE, (UASG 453747) por meio de sua Comissão 
Permanente de Licitação - CPL, torna público que realizará na forma da Lei Federal nº 10.520/2002, 
Lei Federal nº 8.666/1993, Decreto Federal nº 10.024/2019, Lei Complementar Federal nº 123/2006, 
Decreto Estadual 36.184/2020 e demais normas pertinentes, licitação por meio do Pregão Eletrônico 
SRP nº 005/2022-DPE. Registro de preço para, eventual e futura, aquisição de 11 (onze) unidades 
administrativas modulares adaptadas da DPE/MA, sendo cada uma delas composta por 3(três) 
módulos em estruturas metálicas, módulos adaptados habitáveis, cada um deles medindo 12,00 
metros de comprimento e 2,50 metros de largura e 2,85 metros de altura. As unidades administrativas 
serão instaladas nos municípios de Dom Pedro, Amarante do Maranhão, Santa Luzia do Tide, Santo 
Antônio do Lopes, João Lisboa, Anajatuba, São Vicente do Ferrer, Eugênio Barros, Paulo Ramos, 
Cidade Olímpica (São Luís) e Mirador (11), conforme especifi cações do Termo de Referência anexo 
I, processo administrativo 0251/2022. Data/Hora Abertura do Certame: dia 16/03/2022 à 09:00 
horas, a ser realizado no portal Comprasnet, pelo site www.comprasgovernamentais.gov.br. O Edital 
se encontra à disposição dos interessados nas páginas: defensoria.ma.def.br; www.tce.ma.gov.br e 
www.comprasgovernamentais.gov.br. 

São Luís, 24/fevereiro/2022. Comissão Permanente de Licitação-DPE.

Nosso papel tá on,
tá impresso, todo diatá impresso
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