
GOVERNO

MARANHÃO PARCERIAS

TERMO DE AUTORTZAçÃO PARA APRESENTAçÃO

DE ESTUDOS TÉCNICOS N.O 01I2O21

o ESTADO Do MARANHÃo, por meio da comissão de Avaliação, sereção e

monitoramento designada pela Portaria n.o 75 de 29 de setembro de 2021, nos autos do

Processo Administrativo n.o 0180375i2021, com fins de processamento e julgamento do

Procedimento de Manifestaçäo de lnteresse pa"a o fornecimento de projetos,

levantamentos, investigaçöes e estudos de viabilidade e modelagem técnica, operacional,

econÔmico-financeira e jurídica, com fins de subsidiar modelagem da concessäo do

aeroporto localizado na cidade de Barreirinhas - MA,

RESOLVE

Art. 10 AUtOriZAr A INFRACEA CONTROLE DO ESPAçO AÉREO, AEROPORTOS E

CAPACITAçÃO lfOA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o n.o 17.469.843/0001-34, a

iniciar a elaboraçäo de projetos, levantamentos, investigaçöes e estudos de viabilidade e

modelagem técnica, operacional, econômico-financeira e jurídica, com fins de subsidiar

modelagem da concessåo do Aeroporto localizado na cidade de Barreirinhas - MA,

S1o Caso algum dos estudos e projetos apresentados seja utilizado, o ônus do

ressarcimento recairá sobre o vencedor da futura licitaçåo e o montante será limitado ao

percentual de 2,5o/o do valor total do empreendimento.

$2o Os interessados que tenham sua solicitaçäo deferida serão autorizados a elaborar
estudos descritos no Termo de Referência, com acesso a todas as informaçöes necessárias
que estejam em poder da MAPA e da SETNC/MA.

$3o A autorizaçåo concedida no âmbito do presente Procedimento de Manifestaçäo de

lnteresse poderá ser revogada a qualquer tempo, especialmente no caso de näo ser
observado o prazo de entroga dos estudos, estipulado em até 30 (trinta) dias, contados da
publicaçåo do presente instrumento.

$40 A presente autorizaçåo para apresentaçåo de projetos, levantamentos, investigaçöes e
estudos é conferida sem exclusividade; não gera direito de preferência no processo

licitatório; não obriga o Poder Público a realizar licitação; não implica, por si só, direito a
ressarcimento de valores envolvidos em sua elaboração; e é pessoale intransferível.

S5" A presente autorizaçåo não implica, em nenhuma hipótese, responsabilidade da

administraçåo pública perante terceiros por atos praticados por pessoa autorizada.

$60 A presente autorizaçåo poderá ser:
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| - cassada, em caso de descumprimento de seus termos, inclusive na hipótese

de descumprimento do prazo para reapresentaçäo determinado pelo órgão ou

pela entidade solicitante e de näo observaçäo da legislaçäo aplicável;

ll - revogada, em caso de perda de interesse do Poder Público, e em caso de

desistência por parte da pessoa física ou jurídica de direito privado autorizada, a

ser apresentada, a qualquer tempo, por meio de comunicação ao órgäo ou à

entidade solicitante por escrito;

lll - anulada, em caso de vício no procedimento ou por outros motivos previstos

na legislaçåo; ou

lV - tornada sem efeito, em caso de superveniência do disposto legal que, por

qualquer motivo, impeça o recebimento dos projetos, levantamentos,

investigaçöes ou estudos,

Såo Luís, 29 de setembro de 2021

JU OR FERR RA VELOSO
Presidente d Comissåo de Avaliaçäo,

Seleção e Monitoramento
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TERMOS DE ADJUDICAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE 
MÉDICI - MA

TERMO DE ADJUDICAÇÃO.RESULTADO DO JULGAMENTO 
DA LICITAÇÃO.TERMO DE ADJUDICAÇÃO DA TOMADA DE 
PREÇOS Nº 007/2021.PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 21072
1.01/2021.TOMADA DE PREÇOS: 007/2021.Descrição: contrata-
ção de empresa de engenharia para obra de pavimentação asfáltica, 
conforme contrato de repasse nº. 891200/2019/MAPA/CAIXA de 
interesse da administração pública municipal de Presidente Médici – 
MA. Após analisado o resultado da Tomada de Preços nº 007/2021 o 
Presidente da CPL Sr. Fernando Borges das Chagas, ADJUDICA ao 
licitante vencedor do respectivo objeto, mediante o julgamento por 
menor preço Global, conforme indicado abaixo, resultado da adjudi-
cação. RESULTADO DO JULGAMENTO. Empresa AGNUS SER-
VIÇOS LTDA, CNPJ Nº. 04.699.670/0001-07, sediada na avenida 
Carmino de Moraes, nº. 035, centro, Cachoeira Grande – MA, CEP: 
65165-000, tendo como representante legal a Sra. Natália Ferreira 
Guedes, RG nº. 20614682002-2 SSP MA, CPF Nº. 013.852.703-
22. Item adjudicado: contratação de empresa de engenharia para 
obra de pavimentação asfáltica, conforme contrato de repasse nº. 
891200/2019/MAPA/CAIXA de interesse da administração pública 
municipal de Presidente Médici – MA. VALOR TOTAL: 946.256,15 
(novecentos e quarenta e seis mil duzentos e cinquenta e seis reais e 
quinze centavos). Presidente Médici (MA), 03 de setembro de 2021. 
Fernando Borges das Chagas Portaria nº 022/2021 Presidente da CPL.

TERMO DE ADJUDICAÇÃO.RESULTADO DO JULGAMENTO 
DA LICITAÇÃO.TERMO DE ADJUDICAÇÃO DA TOMADA 
DE PREÇOS Nº 008/2021.PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 
210721.02/2021.TOMADA DE PREÇOS: 008/2021.Descrição: con-
tratação de empresa de engenharia para Recuperação de Estradas Vi-
cinais, conforme contrato de repasse n° 902991/2020/MAPA/CAIXA 
de interesse da administração pública municipal de Presidente Médici 
– MA. Após analisado o resultado da Tomada de Preços nº 008/2021 
o Presidente da CPL Sr. Fernando Borges das Chagas, ADJUDICA 
ao licitante vencedor do respectivo objeto, mediante o julgamento 
por menor preço Global, conforme indicado abaixo, resultado da 
adjudicação. RESULTADO DO JULGAMENTO. Empresa FELIPE 
F ARAUJO CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ Nº. 38.338.902/0001-
05, sediada na rua primeiro de outubro, nº. 20, casa B, bairro novo, 
Vitória do Mearim – MA, CEP: 65350-000, tendo como represen-
tante legal o Sr. Felipe Ferreira Araújo, RG nº. 014435032000-4 SSP 
MA, CPF Nº. 024.455.673-35. contratação de empresa de engenharia 
para Recuperação de Estradas Vicinais, conforme contrato de repasse 
n° 902991/2020/MAPA/CAIXA de interesse da administração públi-
ca municipal de Presidente Médici – MA. VALOR TOTAL: 957.727,61 
(novecentos e cinquenta e sete mil setecentos e vinte e sete reais e ses-
senta e um centavos). Presidente Médici (MA), 03 de setembro de 2021. 
Fernando Borges das Chagas Portaria nº 022/2021 Presidente da CPL.

TERMO DE APOSTILAMENTO

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E 
DESENVOLVIMENTO URBANO 

EXTRATO DO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRA-
TO N.º 038/2021 - SECID. REF. Processo n.º 55866/2021 - SECID. 
PARTES: Estado do Maranhão, através da Secretaria de Estado das Ci-
dades e Desenvolvimento Urbano/SECID, inscrita no CNPJ nº 10.829. 
387/0001-47 e a empresa TERRAMATA LTDA, inscrita no CNPJ 
(MF) nº 04.806.301/0001-68. DO OBEJTO: O presente Termo de Apos-

tilamento tem por objeto alterar a CLÁUSULA SÉTIMA – DOS RE-
CURSOS FINANCEIROS do Contrato nº. 038/2021 - SECID, que 
passará a ter a seguinte redação: As despesas decorrentes do presente 
Contrato correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias: 
UO 12101, FUNÇÃO 15, SUBFUNÇÃO 451, PROGRAMA 0586, 
AÇÃO 3282, SUBAÇÕES 019069; 019085; 019252; 019087; 
019178; 018487, ND 44.90.51, FONTE 0.1.01.000000, BASE LE-
GAL: Lei Federal nº 8.666/93 e suas respectivas alterações. DATA 
DA ASSINATURA: 23/09/2021.  FORO: Comarca de São Luís/MA. 
SIGNATÁRIO: Márcio Jerry Saraiva Barroso, Secretário de Esta-
do dasp Cidades e Desenvolvimento Urbano/SECID. WELQUER 
LIMA FRANÇA Resp. pelo Serviço de Contratos e Convênios.

TERMO DE AUTORIZAÇÃO

MARANHÃO PARCERIAS - MAPA

EXTRATO DE TERMO DE AUTORIZAÇÃO. Processo Admi-
nistrativo n.º 0180375/2021. TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA 
APRESENTAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS N.º 01/2021. CHA-
MAMENTO PÚBLICO Nº 02/2021. OBJETO:  concessão de auto-
rização para início da elaboração de projetos, levantamentos, inves-
tigações e estudos de viabilidade e modelagem técnica, operacional, 
econômico-financeira e jurídica, com fins de subsidiar modelagem da 
concessão do Aeroporto localizado na cidade de Barreirinhas - MA. 
PARTE AUTORIZANTE: ESTADO DO MARANHÃO, por meio 
da Comissão de Avaliação, seleção e monitoramento designada 
pela Portaria n.º 75 de 29 de setembro de 2021, representada pelo 
seu Presidente, MANOEL JUNIOR FERREIRA VELOSO, CPF n.º  
034.060.343-73. EMPRESA AUTORIZADA: INFRACEA CON-
TROLE DO ESPAÇO AÉREO, AEROPORTOS E CAPACITA-
ÇÃO LTDA, CNPJ sob o n.º 17.469.843/0001-34 está autorizada 
a elaborar estudos descritos no Termo de Referência, com acesso a 
todas as informações necessárias que estejam em poder do Estado 
do Maranhão. A presente autorização para apresentação de projetos, 
levantamentos, investigações e estudos é conferida sem exclusivida-
de; não gera direito de preferência no processo licitatório; não obriga 
o Poder Público a realizar licitação; não implica, por si só, direito a 
ressarcimento de valores envolvidos em sua elaboração; e é pessoal 
e intransferível. São Luís, 29 de setembro de 2021. MANOEL JU-
NIOR FERREIRA VELOSO Presidente da Comissão de Avaliação, 
Seleção e Monitoramento.

TERMO DE CANCELAMENTO

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS
 HOSPITALARES – EMSERH

CANCELAMENTO DO TERMO DE RATIFICAÇÃO Nº 187/ 
2021. DISPENSA DE LICITAÇÃO - Processo nº 116762/2021 – EM-
SERH. O Presidente da Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares 
– EMSERH, Marcos Antônio da Silva Grande, CPF: 746.418.162-04, 
no uso de suas atribuições legais, resolve cancelar e tornar sem efeito 
a publicação do Termo de Ratificação nº 187/2021, cujo objeto trata da 
contratação emergencial de empresa especializada na prestação de servi-
ço médico ambulatorial para atendimento à demanda externa do Hospital 
de Urgência e Emergência de Presidente Dutra – Hospital Municipal de 
Mirador, administrado pela EMSERH. Ratificada em favor da empresa 
Contratada: INSTITUTO ACOLHER, CNPJ Nº 40.168.249/0001-25. 
Representante Legal: DALGLISH MESQUITA DE ARAÚJO, CPF: 
959.543.413-20. Valor Total Contratado: R$ 69.000,00 (sessenta e 
nove mil reais)São Luís/MA, 27 de setembro de 2021. Marcos Antônio 
da Silva Grande - Presidente da EMSERH.


