
São Luís, sexta-feira, 04 de março de 2022

GERAL 6

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022.  A Prefeitura Municipal de Icatu/
MA, através da Comissão Permanente de Licitação torna público para conhecimento dos interessados, 
que fará realizar, sob a égide da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, Licitação na modalidade 
Tomada de Preços, do tipo menor preço global, sob o Regime de empreitada por preço global, obje-
tivando: contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços técnicos profissionais especiali-
zados de assessoramento na área de saúde, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de 
Icatu/MA. ABERTURA: 22 de março de 2022, às 08h00min (oito horas), Sala de sessões da Comissão 
de Licitações localizada na Rua Coronel Cortez Maciel, s/n. Centro, Icatu – MA, sendo presidida 
pelo Presidente da Comissão Permanente de Licitação desta Prefeitura Municipal. O edital e seus 
anexos podem ser consultados gratuitamente no prédio da Prefeitura onde funciona a Comissão Per-
manente de Licitação ou pelo site www.icatu.ma.gov.br e ser adquiridos mediante o recolhimento da 
importância de R$ 50,00 (cinquenta reais) feito exclusivamente através de documento de Arrecadação 
Municipal (DAM), Rua Coronel Cortez Maciel, s/n. Centro, Icatu – MA, e demais informações no 
e-mail cplicatulicitacao@gmail.com.  Icatu/MA, 25 de fevereiro de 2022. Denilson Odilon Fonsêca 
Presidente da CPL.

OBJETO: Contratação de empresa especializada no Fornecimento de Medicamentos BLOQUEADORES 
NEUROMUSCULARES E INIBIDORES DE SECREÇÃO GÁSTRICA, para atender as necessidades das 
Unidades Hospitalares administradas pela Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM.
NOVA DATA DA ABERTURA: 17/03/2022, às 8h30, horário de Brasília/DF.
MOTIVO: Alteração no Edital, conforme ERRATA 002, datada 24/02/2022.
NOVO ID [nº 924770].
Local de Realização: Sistema Licitações-e: www.licitacoes-e.com.br.
Edital e demais informações estão disponíveis no site da EMSERH (www.emserh.ma.gov.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 
dayanne.emserh@gmail.com, ou pelo telefone (98) 3235-7333.

São Luís (MA), 24 de ferreiro 2022
Dayanne Estrela da Costa Leite
Agente de Licitação da EMSERH

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE REMARCAÇÃO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 003/2022 - CSL/EMSERH

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 223.916/2021 - EMSERH

O PRESIDENTE DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE 
AGRICULTURA FAMILIAR – SAF, realizará, às 14h do dia 6 de abril de 2022, no Auditório desta 
Secretaria , localizado na Avenida São Luís Rei de França, Lote E1-C, bairro Turu, nesta Capital, licitação 
na modalidade CONCORRÊNCIA, objetivando a Contratação de Empresa para implantação de 
Sistemas de Dessalinização compreendendo: execução de obras civis, fornecimento e instalação 
de dessalinizadores, capacitação de operadores, monitoramento e manutenção dos sistemas, na 
forma da Lei nº 8.666/1993. Esse Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço 
supra citado, de 2ª a 6ª feira, no horário de 13h às 18h, onde poderão ser obtidos mediante a 
apresentação de dispositivo de armazenamento de dados. Esse Edital também se encontra à disposição 
dos interessados no site oficial da SAF (www.saf.ma.gov.br).

São Luís, 23 de fevereiro de 2022
JOÃO RODRIGO LISBOA SILVA

Presidente da CSL/SAF

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA FAMILIAR

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - REMARCAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 01/2021 – SAF
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0002612/2021

Modalidade de Licitação: RDC Eletrônico nº 01/2022 – UFMA.
Objeto: O objeto da presente licitação é a contratação de empresa para 
execução da obra de conclusão do prédio de medicina do campus de Imperatriz 
desta UFMA.
Dia: 24/03/2022  Horário: 10:00h - horário de Brasília
Local: www.gov.br/compras/pt-br.
Valor Global: R$ 2.249.369,02
O Edital completo encontra-se à disposição dos interessados no Portal 
de Compras do Governo Federal – COMPRASNET, no endereço 
www.gov.br/compras/pt-br. Podendo, alternativamente, ser consultado no 
endereço eletrônico https://portais.ufma.br/PortalProReitoria/ppgt/

São Luís, 24 de fevereiro de 2022
VITOR DAVI BARROS DE SOUZA

Pregoeiro Oficial

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSPARÊNCIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE REABERTURA DO RDC ELETRÔNICO

MINISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO 
MARANHÃO

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS

COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO - CCL
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2022 – CCL/PMB
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2.773/2021

OBJETO: Aquisição de Brinquedos Pedagógicos destinados a suprir necessidades de 
atendimentos de terapias ocupacionais realizadas no CAPS (Centro de Atendimento Psicossocial) 
e NASF (Núcleo de Apoio a Saúde da Família).
DATA DA ABERTURA: Anteriormente marcada para o dia 03/03/2022 às 09h00min, a presente 
licitação fica ADIADA para o dia 09/03/2022, às 09h00min, horário de Brasília, por razões 
Administrativas. 
LOCAL DE REALIZAÇÃO: Portal de CMB – www.centralcomprasbhsma.com.br
Informações adicionais em www.barreirinhas.ma.gov.br, www.centralcomprasbhsma.com.br e 
Mural de Contratações do SACOP - www.tce.ma.gov.br.

Barreirinhas (MA), 03 de março de 2022.
Áquilas Conceição Martins

Pregoeira CCL/PMB

AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022-CPL/PMMS. A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAJÁ 
DO – MA, sito na Av. Dep. César Bandeira, s/n, Centro, Marajá do Sena – MA, torna público, que fará 
realizar licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, do tipo Técnica e Preço, tendo por objeto 
a contratação de empresa para prestação dos serviços de assessoria e consultoria especializados na 
assistência técnica ao gerenciamento (cadastramento e acompanhamento de propostas) e controle das 
obras no âmbito de plataformas gerenciais SIMEC, SICONV E SISMOB, e na gestão de convênios 
firmados junto ao município de Marajá do Sena - MA, conforme edital e anexos. A sessão do certame 
licitatório será realizada no dia 04 de abril de 2022, às 09h:00min (nove horas), na sala de reunião da 
Prefeitura, sito na Av. Dep. César Bandeira, s/n, Centro, Marajá do Sena – MA O Edital poderá ser 
obtido gratuitamente no sítio www.marajadosena.ma.gov.br, pelo e-mail licitacaopmms@gmail.com, 
ou no endereço supra. Esclarecimentos adicionais no endereço retro ou via email, de 2º à 6º feira, das 
08h:00min às 12h:00min. Marajá do Sena – MA, 24 de fevereiro de 2022. Silas Faustino da Silva, 
Secretário Municipal de Obras e Urbanismo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIMARÃES - MA

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022 – SRP. A Pre-
feitura Municipal de Guimarães–MA, torna público aos interessados que no dia 
17 de março de 2022 às 09:00min, realizará licitação na modalidade Pregão Ele-
trônico, tipo menor preço por item, tendo por objeto o Registro de preços para 
contratação de empresa especializada na prestação de serviço funerários (translado) 
para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvol-
vimento Comunitário Social da Prefeitura Municipal de Guimarães–MA. O Edital 
se encontra a disposição dos interessados onde poderão ser consultados ou obtidos 
gratuitamente, na sala da Comissão de Licitação, situada na Rua Dr Urbano Santos, 
nº 214, Centro – Guimarães - CEP 65.255-000, das 08:00 às 12:00h. ou disponíveis 
para download gratuitamente no site nas seguintes páginas www.guimaraes.ma.
gov.br ou www.licitanet.com.br. Mais informações complementares diretamente 
na Comissão Permanente de Licitação. BASE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/02, 
Decreto nº 10.024/2019 e suas alterações e demais normas constantes no Edital. 
Mais informações: E-mail: guimaraes.ma.cpl@gmail.com. Guimarães/MA, 25 de 
fevereiro de 2022. Hyago Leandro Moraes Cunha - Pregoeiro Oficial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA GRANDE
RUA DO COMERCIO, 3- CENTRO- CACHOEIRA GRANDE

CNPJ: 01.612.624/0001-22

Aviso de licitação TOMADA DE PREÇO Nº 003/2022. A Prefeitura Municipal de Cachoeira Grande/ 
MA, torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar, sob a égide a Lei nº 
8.666/93, e suas alterações, da LC nº 123/2006 e LC 147/2014, que fará realizar Licitação na moda-
lidade Tomada de Preço sob o nº. 003/2022, regime de execução tipo menor preço global, tendo por 
objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de reforma e adequação 
do campo de futebol do Município de Cachoeira Grande/MA. Data da Abertura: dia 21 de março de 
2022, às 09:00 hs, na Sala de reunião da CPL, situada na Rua do Comercio, nº 3, no Centro, sendo 
presidida pelo Presidente. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no prédio onde funcio-
na a CPL, no horário de 08:00 às 12:00, onde poderão ser consultados gratuitamente ou adquiridos 
mediante o recolhimento da importância de R$ 50,00 (cinquenta reais) feito, exclusivamente, atra-
vés de DAM ou gratuitamente através de download no seguinte site: https://transparencia.cachoei-
ragrande.ma.gov.br/Licitacoes, Cachoeira Grande/MA, 04/03/2022, Davi Leite Marques, Secretaria 
Municipal de Administração e Planejamento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO – MA
AV CONSTANTINO GEORGIANO RABELO, S/N – CENTRO

CNPJ: 06.003.891/0001-16

Aviso de CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022. O Município de Presidente Juscelino/MA, torna pú-
blico aos interessados a Chamada Pública nº 001/2022, para Aquisição de Gêneros Alimentícios 
da Agricultura Familiar e Empreendedor Familiar Rural para a Merenda Escolar da Rede de Ensino 
Municipal, em atendimento a Lei Nº 11.947 de 16 de Junho de 2009 e Resolução/CD/FNDE nº 26, 
de 17 de Junho de 2013. O recebimento de documentação de habilitação e do projeto de venda 
ocorrerá no dia 29 de Março de 2022, às 8:00 horas, na sala de reunião da Comissão Permanente 
de  Licitação, situada na Av Constatino Georgiano Rabelo, s/nº, no Centro de Presidente Juscelino/ 
MA. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis para consulta e download gratuito no site: 
https://presidentejuscelino.ma.gov.br/portal/portal-editais-licitacao-local ou no prédio onde funciona 
a Comissão Central de Licitação, no horário de 08:00 às 12:00. Presidente Juscelino, 04/03/2022, 
Thamiris Cristina Silva Rabelo, Secretária Municipal de Educação.

Estado do Maranhão
CÂMARA MUNICIPAL DE PINDARÉ-MIRIM

Comissão Permanente de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022/CMPM. A Câmara Municipal de Pindaré-Mirim (MA), torna público 
que realizará no dia 22/03/2022, às 9:00 horas, licitação na modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço 
global, regida pelas normas estipuladas no instrumento convocatório. Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVI-
ÇOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, EM CARÁTER COMPLEMEN-
TAR/SUPLEMENTAR, ATENDENDO A DEMANDA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PINDARÉ-MIRIM 
– MA. Base Legal: Lei Federal nº 8.666/1993, pela Lei Complementar nº 123/2006, pelo Decreto Federal nº 
8.538/2015, pelas demais normas legais e regulamentares aplicáveis à espécie. Local: Sala da Comissão Per-
manente de Licitação, Prédio da Câmara Municipal de Pindaré-Mirim (MA), situada na Pç Florindo Silva, s/nº, 
Centro. O Edital e seus anexos estarão à disposição dos interessados no portal da transparência, na plataforma 
SACOP e na sede da Câmara Municipal, de segunda a sexta-feira, no horário das 08:00hs às 12:00hs, onde 
poderão ser consultados ou obtidos gratuitamente, mediante a entrega de “pen drive”. Pindaré-Mirim (MA), 03 
de março de 2022. Antonio Martins Lopes, Presidente da Câmara Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR - MA

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022 – CELICC/PMSJR. PROC. 
Nº 719/2021/SEMUS. A Prefeitura Municipal de São José de Ribamar – MA, através de seu 
Pregoeiro, torna público aos interessados que realizará às 10h:00min (horário de Brasília) do 
dia 17 de março de 2022, Pregão Eletrônico, tipo Menor Preço, cujo objeto é o  Registro de 
Preços para contratação de empresa especializada para aquisição de insumos e equipamentos 
de Proteção Individual – EPI’S, para ações de prevenção, vigilância epidemiológica e con-
trole de doenças transmissíveis aguda e crônicas e não transmissíveis, de todos os setores da 
Secretaria Adjunta de Vigilância em Saúde, na forma da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho 
de 2002, Lei Complementar Municipal nº 046, de 11 de maio de 2017; Decreto Municipal nº 
207, de 16 de outubro de 2006 e subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 
1993. Poderão participar deste pregão eletrônico as empresas que preencherem os requisitos do 
Edital. A sessão pública acontecerá pelo site: www.licitacaosaojosederibamar.com.br. O Edital 
e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário 
das 08:00h às 13:30h, telefone (98) 3224-0769 e no site www.saojosederibamar.ma.gov.br, 
onde poderão ser consultados e obtidos gratuitamente. O Edital também pode ser adquirido no 
site www.licitacaosaojosederibamar.com.br. Qualquer modificação no Edital será divulgada 
na forma do artigo 21, § 4º da Lei 8.666/93 e comunicada aos interessados que adquirirem o 
Edital na CELICC. Pedidos de esclarecimentos deverão ser protocolados através do site: www.
licitacaosaojosederibamar.com.br. São José de Ribamar (MA), 03 de março de 2022. Jérllida 
de Freitas Nunes. Pregoeira.

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022.  A Prefeitura Municipal de Icatu/
MA, através da Comissão Permanente de Licitação torna público para conhecimento dos interessados, 
que fará realizar, sob a égide da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, Licitação na modalidade 
Tomada de Preços, do tipo MENOR PREÇO LOTE, sob o Regime de empreitada por preço global, ob-
jetivando: contratação de pessoa jurídica especializada para construção de praças públicas nos povoa-
dos MOINHO e MATA no município de Icatu - MA. ABERTURA: 23 de março de 2022, às 08h00min 
(oito horas), Sala de sessões da Comissão de Licitações localizada na Rua Coronel Cortez Maciel, s/n. 
Centro, Icatu – MA, sendo presidida pelo Presidente da Comissão Permanente de Licitação desta Pre-
feitura Municipal. O edital e seus anexos podem ser consultados gratuitamente no prédio da Prefeitura 
onde funciona a Comissão Permanente de Licitação ou pelo site www.icatu.ma.gov.br e ser adquiridos 
mediante o recolhimento da importância de R$ 50,00 (cinquenta reais) feito exclusivamente através de 
documento de Arrecadação Municipal (DAM), Rua Coronel Cortez Maciel, s/n. Centro, Icatu – MA, 
e demais informações no e-mail cplicatulicitacao@gmail.com. Icatu/MA, 25 de fevereiro de 2022.  
Denilson Odilon Fonsêca, Presidente da CPL.

A Universidade Estadual do Maranhão - UEMA torna público para conhecimento dos interessados que se 
encontra afixado nos quadros de avisos da Reitoria e do Centro de Estudos Superiores de Caxias - 
CESC/Departamento de Química e Biologia o Edital nº 06/2022 - GR/UEMA, de 25 de fevereiro de 2022, 
referente ao resultado do Concurso Público para ingresso na Carreira do Magistério Superior, realizado 
pela UEMA, objeto dos Editais nº 38/2018 - GR/UEMA e nº 19/2021 - GR/UEMA, para atender ao Centro 
de Estudos Superiores de Caxias - CESC/Departamento de Química e Biologia, nos termos da Resolução 
n.º 1211/2016 - CEPE/UEMA.

São Luís - MA, 25 de fevereiro de 2022
Prof. Dr. Gustavo Pereira da Costa

Reitor

ESTADO DO MARANHÃO
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO – UEMA

AVISO DE EDITAL Nº 07/2022 - GR/UEMA

A SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE – STC, através de sua Pregoeira, 
instituída pela Portaria Nº 044 de 27 de julho de 2021, publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) em 30 
de julho de 2021, leva ao conhecimento dos interessados que realizará licitação na modalidade Pregão 
Presencial do tipo MENOR PREÇO DA TAXA DE AGÊNCIAMENTO, às 14h30 do dia 17 de MARÇO 
de 2022. EM VIRTUDE DA PANDEMIA DA COVID-19 E COM O INTUITO DE NÃO OCASIONAR 
AGLOMERAÇÃO, A SESSÃO OCORRERÁ NO AUDITÓRIO DA SEGEP - 4º ANDAR, AV. JERÔNIMO 
DE ALBUQUERQUE, EDIFÍCIO CLODOMIR MILET, S/Nº, CALHAU - SÃO LUÍS/MA. CEP: 65074-220. 
A STC tem como objetivo a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 
agenciamento para aquisição de passagens aéreas para atendimento das necessidades desta 
Secretaria de Estado de Transparência e Controle - STC, compreendendo os serviços de emissão, 
reserva, marcação, remarcação e cancelamento de passagem aérea nacional, conforme 
especificações e condições constantes no Termo de Referência, na forma da Lei Federal nº 10.520, 
de 17 de julho de 2002, Decreto Federal nº 3.555/2000 de 8 de agosto de 2000, Lei Complementar nº 123, 
de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto de 2014, Lei 
Estadual nº 9.529, de 23 de dezembro de 2011 e da Lei Estadual nº 10.403, de 29 de dezembro de 2015, 
e suas alterações, aplicando subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/1993 e, com participação 
exclusiva de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – ME/EPP. Este edital e seus anexos 
estão à disposição dos interessados na Comissão Setorial de Licitação - CSL/STC, na rua 44 (Mexiana), 
Quadra 18, n. º 35 – Calhau, de segunda à sexta-feira, no horário compreendido das 14h às 18h, onde 
poderão ser consultados e obtidos gratuitamente ou por intermédio do site de Compras Governamentais 
do Estado do Maranhão, http://www.compras.ma.gov.br. Caso o Edital seja retirado na STC, o licitante 
deverá trazer um CD-ROM ou Pen Drive onde serão gravados o Edital e seus Anexos. Esclarecimentos 
adicionais, no mesmo endereço.

São Luís (MA), 3 de março de 2022
LUCIA AURELIA RIBEIRO NETA

Pregoeira STC

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022 - CSL/STC

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001.2022. A Prefeitura Municipal de Icatu/MA, atra-
vés da Comissão Permanente de Licitação torna público para conhecimento dos interessados, 
CHAMADA PÚBLICA 001.2022, do tipo Menor Preço por Item, sob o Regime de Forneci-
mento, conforme Lei N. º 11.947/2009 e Resolução FNDE N º 06/2020 e suas alterações poste-
riores, objetivando a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e empreendedor 
familiar rural destinados a alimentação escolar para a rede municipal de ensino de Icatu - MA, 
durante o ano de 2022. ABERTURA será: 24 de março de 2022, às 08h00min, Sala de sessões 
da Comissão de Licitações, sendo presidida pelo Presidente da Comissão Permanente de Lici-
tação desta Prefeitura Municipal. O edital e seus anexos podem ser consultados gratuitamente 
no prédio da Prefeitura onde funciona a Comissão Permanente de Licitação ou pelo site www.
icatu.ma.gov.br e ser adquiridos mediante o recolhimento da importância de R$ 50,00 (cin-
quenta reais) feito exclusivamente através de documento de Arrecadação Municipal (DAM). 
Demais informações no e-mail cplicatulicitacao@gmail.com.  Icatu/MA, 25 de fevereiro de 
2022.  Denilson Odilon Fonsêca Presidente da CPL.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO  Nº. 006/2022

A Prefeitura Municipal de Mirador - MA, localizada na Rua Jornalista Mauritonio Meire, 22 – Cen-
tro, comunica aos interessados que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico, em 16/03/2022, às 
09:00hrs, horário local, objetivando registro de preços para futura e eventual contratação de empresa visando 
a prestação de serviços de aluguel de máquinas pesadas (hora/máquina), para o Município de Mirador/MA, por 
meio do sistema https://www.comprasmirador.com.br/. 
 O presente Edital estará à disposição dos interessados no endereço eletrônico https://www.comprasmirador.
com.br/ ou no portal de transparência http://www.transparencia.mirador.ma.gov.br/acessoInformacao/licita-
cao/tce ou no site do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão https://www6.tce.ma.gov.br/sacop/muralsite/
mural.zul ou na sede da Prefeitura Municipal de Mirador, localizada a Rua Jornalista Mauritonio Meire, 22 
- Centro - CEP 65.850-000.

MIRADOR (MA), 04/03/2022.
____________________________

Deusevan Pereira de Brito
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 007/2022

A Prefeitura Municipal de Mirador - MA, localizada na Rua Jornalista Mauritonio Meire, 22 – Cen-
tro, comunica aos interessados que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico, em 17/03/2022, às 
09:00hrs, horário local, objetivando registro de preços de prótese dentária, para o Município de Mirador/MA, 
por meio do sistema https://www.comprasmirador.com.br/. 
 O presente Edital estará à disposição dos interessados no endereço eletrônico https://www.comprasmirador.
com.br/ ou no portal de transparência http://www.transparencia.mirador.ma.gov.br/acessoInformacao/licita-
cao/tce ou no site do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão https://www6.tce.ma.gov.br/sacop/muralsite/
mural.zul ou na sede da Prefeitura Municipal de Mirador, localizada a Rua Jornalista Mauritonio Meire, 22 
- Centro - CEP 65.850-000.

MIRADOR (MA), 04/03/2022.
____________________________

Deusevan Pereira de Brito
Pregoeiro

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.

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços em Cardiologia, para atender 
a demanda do Hospital de Barra do Corda, unidade de saúde administrada pela Empresa Maranhense de 
Serviços Hospitalares/EMSERH.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM.
DATA DA ABERTURA: dia 25/03/2022, às 9h, horário de Brasília/DF.
ID [nº 924297].
Local de Realização: Sistema Licitações-e: www.licitacoes-e.com.br.
Edital e demais informações estão disponíveis no site da EMSERH (www.emserh.ma.gov.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 
dayanne.emserh@gmail.com, ou pelo telefone (98) 3235-7333.

São Luís (MA), 24 de fevereiro de 2022
Dayanne Estrela da Costa Leite
Agente de Licitação da EMSERH

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 059/2022 - CSL/EMSERH

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.431/2022 - EMSERH

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada na prestação de serviços técnicos no ramo de 
Engenharia Clínica, abrangendo gerenciamento do parque tecnológico, serviços de manutenção 
preventiva, corretiva (com substituição de peças), calibração, qualificação, treinamento de 
operadores, elaboração de especificações/pareceres/laudos técnicos e consultorias no auxílio ao 
gerenciamento de equipamentos do Centro de Hemoterapia e Hematologia do Maranhão e suas 
subdivisões, gerida pela Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares EMSERH.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR LOTE.
SITUAÇÃO DA LICITAÇÃO: Fica remarcada para o dia 30/03/2022, às 9h (horário local).
MOTIVO: Não divulgação de Aviso de Licitação no Diário Oficial da União.
Local de Realização: Sistema Licitações-e (www.licitacoes-e.com.br).
Edital e demais informações estão disponíveis em www.emserh.ma.gov.br e www.licitacoes-e.com.br. 
ID: 917183.
Informações adicionais serão prestadas na CSL/EMSERH, localizada na Av. Borborema, Qd-16, n° 25, 
Bairro do Calhau, São Luís/MA, no horário de 8h às 12h e das 14h às 18h, de segunda a sexta, pelos 
e-mails: lauro.costa@emserh.ma.gov.br, csl@emserh.ma.gov.br e/ou laurocsl8@gmail.com, ou 
pelo telefone (98) 3235-7333.

São Luís (MA), 24 de fevereiro de 2022
Lauro César Costa

Agente de Licitação da EMSERH

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE REMARCAÇÃO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 008/2022 – CSL/EMSERH

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 157.581/2021 – EMSERH

OBJETO: Contratação de empresa especializada na área de Engenharia e Manutenção para prestação 
de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas e das instalações prediais, com 
fornecimento de mão de obra, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo e materiais de 
reposição imediata, necessários para a execução de serviços contínuos, eventuais, emergenciais e por 
demanda em Estabelecimentos Assistenciais em Saúde (EAS) gerenciados pela Empresa Maranhense 
de Serviços Hospitalares localizados no interior do Estado do Maranhão.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO POR LOTE.
DATA DA ABERTURA: dia 30/03/2022, às 8h30, horário de Brasília/DF.
ID nº [908353].
Motivo: Alterações conforme Errata 003.
Local de Realização: Sistema Licitações-e: www.licitacoes-e.com.br.
Edital e demais informações estão disponíveis no site da EMSERH (www.emserh.ma.gov.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 
amaral.neto@emserh.ma.gov.br, ou pelo telefone (98) 3235-7333. 

São Luís (MA), 23 de fevereiro de 2022
Francisco Assis do Amaral Neto
Agente de Licitação da EMSERH

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 403/2021 - CSL/EMSERH
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 165.128/2021 - EMSERH
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