D.O. PUBLICAÇÕES DE TERCEIROS
para o 7º Batalhão de Polícia Militar, em Pindaré-Mirim/MA sendo
a empresa vencedora da presente dispensa após analise de três propostas diferentes pelo critério de menor preço fornecedor e, de igual
forma o Mapa de Apuração, fornecedor: A COLEGIAL LIVRARIA
E PAPELARIA EIRELI, vencendo no valor total de: R$ 14.924,80.
Pindaré-Mirim, 23 de julho de 2021, MAJOR QOPM ORLANDO
ARAÚJO FERREIRA Comandante do 7ºBPM.

FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DO
MARANHÃO - FAPEMA
AVISO HOMOLOGAÇÃO REFERÊNCIA: Processo n.º 94263/
2021-FAPEMA. PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 016/2020-SARP/
MA PROCESSO: Nº 24786/2020-SARP/SEGEP ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 201/2020-SEGEP Após análise e ciência, autorizo expressamente a contratação da empresa TICKET SOLUÇÕES
HDFGT, CNPJ Nº 03.506.307/0001-57; e homologo na forma da
Lei, o resultado apresentado pela Secretaria Adjunta de Registro de
Preços – SARP/SEGEP, referente à ARP acima indicada, Pregão Eletrônico Nº 016/2020 – SARP/MA, que indicou como vencedora a empresa supramencionada, especializada em serviços de gerenciamento
de frota, a fim de que sejam atendidas às necessidades da Fundação de
Amparo a Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico
do Maranhão - FAPEMA. MODALIDADE: Pregão Eletrônico VALOR TOTAL: R$ 84.286,00 (oitenta e quatro mil e duzentos e oitenta e seis reais) PRAZO: 12 (doze) meses, a contar da sua publicação.
São Luís, MA, 02 de agosto de 2021. André Luis Silva dos Santos
Diretor Presidente FAPEMA.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO/UEMA
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 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:
DATA
HORA
PROCESSO
24/082021 09hs30min Nº 265942/19 Pregão Eletrônico nº 009/2021
Objeto: Contratação de pessoa jurídica, em regime de execução
indireta, para a prestação de serviços continuados de limpeza externa, manutenção e conservação de áreas verdes do Campus da Cidade Universitária Paulo VI da Universidade Estadual do Maranhão/
UEMA – (Reedição com novo edital).
As propostas serão recebidas no endereço eletrônico www.comprasnet.gov.br. Informa 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 da UEMA, www.licitacoes.uema.br, e www.comprasnet.gov.br.
Esclarecimentos adicionais pelo telefone (98) 2016-8114. São Luís,
02 de agosto de 2021. Inês Muniz Araújo Secretária da CSL, no
exercício da Presidência Mat. Nº 391554-00.

MARANHÃO PARCERIAS - MAPA
AVISO DE CONSULTA PÚBLICA nº 001/2021. Processo Administrativo nº 0142059/2021. A MARANHÃO PARCERIAS-MAPA torna público a abertura de CONSULTA PÚBLICA com
a finalidade de colher contribuições para o aperfeiçoamento do
instrumento convocatório e seus anexos cujo objeto é o Credenciamento de Concessionários para implantação e operação de jogos
da Loteria do Estado Maranhão – LOTEMA. O período de recebimento das contribuições será de 05/08/2021 até o dia 20/08/2021. Os
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interessados deverão enviar suas contribuições com a identificação do
respectivo autor (nome, RG, CPF ou CNPJ, endereço, e-mail e telefone) para o endereço eletrônico: diretoriaservicos@mapa.ma.gov.br.
O instrumento convocatório do Credenciamento, seus anexos, bem
como as contribuições e as respectivas respostas serão publicados no
sítio eletrônico da MAPA: www.mapa.ma.gov.br. São Luís/MA, 04
de agosto de 2021. ANTONIO DE JESUS LEITÃO NUNES-Diretor-Presidente da MAPA.

EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO
PORTUÁRIA - EMAP
2º AVISO DE ADIAMENTO LICITAÇÃO LRE ELETRÔNICA
N° 008/2021-EMAP A EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA - EMAP, por meio da Comissão Setorial de
Licitação – CSL/EMAP, torna público aos interessados que a LICITAÇÃO LRE ELETRÔNICA N° 008/2021-EMAP, cujo objeto é a
contratação de Empresa Especializada para prestação de serviços de
inspeção de estruturas e edificações, Assessoramento e Desenvolvimento de Relatórios, Estudos, Laudos de estruturas e edificações
da Empresa Maranhense de Administração Portuária, elaboração de
projetos básicos para execução dos serviços apontados como necessários pelos laudos e estudos elaborados, no Porto do Itaqui, São Luís/MA,
marcada para as 09:30 horas, hora de Brasília-DF, do dia 04 de agosto
de 2021, em vista de pedido da área técnica da EMAP e da necessidade
de tempo para resposta de pedido de esclarecimento de licitantes, FICA
ADIADA para às 09:30 horas, hora de Brasília-DF, do dia 12 de agosto
de 2021. Esclarecimentos e informações adicionais serão prestados aos
interessados no sítio www.emap.ma.gov.br, no link transparência/licitações, e ou notificação direta através de Fax ou Carta ou e-mail. Telefones: (98) 3216.6531, 3216.6532 e 3216.6533.São Luís – MA, 02 de
agosto de 2021. Caroline Santos Maranhão Presidente da CSL/ EMAP.
RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO PROCESSO
N. º 1378/2021 Em conformidade com os atos e termos do processo
em epígrafe, cujo objeto trata da prestação de serviço de eliminação
de microrganismos nocivos, para combate ao COVID 19 e outros tipos de vírus, fungos e bactérias através de processo de biodescontaminação com névoa seca e tecnologia eficaz, com equipamento capaz de preencher 100% do ambiente em curto espaço de tempo, para
atender às necessidades da EMAP, pelo valor total de R$ 38.500,00
(trinta e oito mil e quinhentos reais) e, considerando que foram
atendidas as prescrições legais pertinentes, com fundamento no Parecer nº 498/2021, da Gerência Jurídica – GEJUR/EMAP, RATIFICO e AUTORIZO a contratação direta, por dispensa de licitação, da
pessoa jurídica M DIAS FIGUEIREDO EIRELI, inscrita no CNPJ
sob o nº 30.419.720/0001-57, com fulcro no artigo 29, inciso II, da
Lei 13.303/2016 e artigo 18, inciso II, do Regulamento de Licitações e Contratos da EMAP.. Data da ratificação: 02 de agosto de
2021. Publique-se. São Luís, 03 de agosto de 2021. Artur Thiago
Leda Alves da Costa, Diretor de Administração e Finanças/EMAP.

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS
HOSPITALARES - EMSERH
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 195/2021-CSL/EMSERH PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 25.286/2021-EMSERH OBJETO: Contratação de
empresa especializada no fornecimento de testes para triagem sorológica com cessão de equipamento em comodato para o HEMOCENTRO COORDENADOR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA – HEMOMAR. CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR
PREÇO POR LOTE DATA DA DISPUTA: Adiamento até ulterior
deliberação motivada por apresentação de pedidos de esclarecimentos não respondidos em tempo hábil. 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.

