CREDENCIAMENTO Nº 01/2020-MAPA
COMUNICADO
CREDENCIAMENTO N° 01/2020-MAPA. A MARANHÃO PARCERIAS – MAPA, através de sua
Diretoria de Negócios Mobiliários e Licitações (DNML/MAPA) informa que, conforme item 10.3 e
seguintes do edital em epígrafe, fará publicar no dia 29 de julho de 2020 no Diário Oficial do Estado
do Maranhão o Aviso de Realização de Sorteio para distribuição das primeiras demandas
provenientes do CREDENCIAMENTO N° 01/2020-MAPA, para contratação de empresa especializada
em serviços de segurança e vigilância armada e desarmada, diurna e noturna, compreendendo o
fornecimento de mão-de-obra, de uniformes e de equipamentos adequados à execução dos trabalhos, para
suprir as necessidades dos órgãos e entidades da administração pública do Estado do Maranhão, com
fundamento na Lei nº 13.303/2016, Lei Estadual 11.000/2019 e suas alterações, Regulamento Interno de
Licitações e Contratos da MAPA (RILC/MAPA), publicado na página eletrônica da MAPA
(https://mapa.ma.gov.br) e nos termos do Edital e Anexos do credenciamento em epígrafe.
Informamos que, conforme o edital, apenas participarão do sorteio acima mencionado as empresas
devidamente credenciadas até a data de publicação do Aviso de Realização de Sorteio no Diário
Oficial do Estado do Maranhão. As empresas que vierem a se credenciar após aquela data, somente
participarão dos sorteios seguintes.
Durante o período de vigência do CREDENCIAMENTO N° 01/2020-MAPA, a entrega dos envelopes
contendo o Requerimento de Credenciamento e demais documentos exigidos no edital poderá ser efetuada
a qualquer tempo pelas empresas interessadas nos dias de expediente das 12h às 18h, de segunda à sextafeira, na Diretoria de Negócios Mobiliários e Licitações, estabelecida na Sede da MAPA, na Rua da Estrela
473, Centro, São Luís/MA.
Durante a vigência do Decreto Estadual n.º, 35.672 de 19 de Março de 2020, e a consequente manutenção
da situação de calamidade no Estado do Maranhão em virtude do aumento do número de infecções pelo
vírus H1N1, e da existência de casos suspeitos de contaminação pela COVID-19 (COBRADE 1.5.1.1.0 –
Doença Infecciosa Viral), o Requerimento de Credenciamento e a documentação exigida, que deve ser
entregue presencialmente, na forma do subitem 6.4 do edital, também será recebida de forma remota,
através do endereço eletrônico: diretoriaservicos@mapa.ma.gov.br.
Este Aviso tem o objetivo de promover ainda mais publicidade e transparência a este procedimento auxiliar
de licitação, possibilitando que mais empresas se credenciem em tempo hábil a participação do sorteio a
que se refere.
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