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de 08h00min as 12h00min e das 13h00min as 17h00min de segunda 
a sexta, pelos e-mails csl@emserh.ma.gov.br e/ou maiane.lobao@
emserh.ma.gov.br ou pelo Telefone (98) 3235-7333. São Luís (MA), 
12 de janeiro de 2022. Vicente Diogo Soares Junior Presidente da 
CSL/EMSERH Matricula n° 7.327.

AGÊNCIA EXECUTIVA METROPOLITANA - AGEM

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO N° 01/2022 – 
AGEM/MA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 240984/2021 
- AGEM/MA A AGÊNCIA EXECUTIVA METROPOLITANA, 
através de sua Comissão Setorial de Licitação, designada pela Por-
taria nº 27/2021 de 25 de junho de 2021, torna público que realizará 
licitação na modalidade TOMADA DE PREÇO, do tipo MENOR 
PREÇO, sob regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL 
que tem por objeto a contratação de empresa especializada para 
reforma e ampliação de campo de futebol, localizado na Aveni-
da Mar e Sol, no bairro Sol e Mar, Município de São Luís/MA, 
por meio da Agência Executiva Metropolitana (AGEM-MA), 
conforme Contrato de Repasse n° 898823/2020/MCIDADANIA/
CAIXA, na forma da Lei Federal Nº 8.666/93 e suas alterações, apli-
cando-se também, os procedimentos determinados pela Lei Comple-
mentar Nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar n° 147, de 07 
de agosto de 2014. A sessão de abertura dos envelopes ocorrerá às 
14h00min do dia 02 de fevereiro de 2022, no auditório da Agência 
Executiva Metropolitana localizada na Rua dos Guajurus, qua-
dra 21, casa nº 04, Calhau, São Luís/MA. O edital e seus anexos 
estão à disposição dos interessados na Comissão Setorial de Licitação 
- CSL/AGEM, no endereço citado acima, de segunda à sexta-feira, 
das 13h às 18h, onde poderão ser consultados gratuitamente ou obti-
dos mediante a apresentação de pen drive, ou impresso ao custo de 01 
(uma) resma de papel A4. Também está disponível aos interessados 
no site www.agem.ma.gov.br. São Luís (MA), 12 de janeiro de 2022. 
Thiago Vanderlei Braga. Presidente da CSL/AGEM-MA.

MARANHÃO PARCERIAS - MAPA

AVISO DE RETIFICAÇÃO Nº 03. CHAMAMENTO PÚBLICO 
Nº 02/2021-MAPA/SEINC. PROCEDIMENTO DE MANIFESTA-
ÇÃO DE INTERESSE – PMI. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
0108475/2020 – MAPA. A SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚS-
TRIA, COMÉRCIO E ENERGIA DO MARANHÃO (SEINC/MA) e 
a MARANHÃO PARCERIAS – MAPA tornam pública a Retificação ao 
Edital de Chamamento nº 02/2021 – MAPA/SEINC para Procedimento de 
Manifestação de Interesse – PMI, publicado, inicialmente, no dia 15 de agosto 
de 2021 no Diário Oficial do Estado do Maranhão. OBJETO: Fornecimento, ao 
ESTADO, de projetos, levantamentos, investigações e ESTUDOS de viabilida-
de e modelagem técnica, operacional, econômico-financeira e jurídica, com fins 
de subsidiar modelagem da CONCESSÃO do AEROPORTO DE BARREIRI-
NHAS, localizado na cidade de Barreirinhas - MA, devendo estar abrangidos 
a conclusão de obras pendentes no sítio aeroportuário e a certificação, com 
fins de se ter plenas condições operacionais. RETIFICAÇÃO: PROR-
ROGAÇÃO DO PRAZO DAS FASES ESTABELECIDAS NO CRO-
NOGRAMA DO PROCEDIMENTO, prorrogando-se a data limite para 
entrega dos estudos até o dia 14/02/2022. O novo Edital e seus Anexos estão 
à disposição para consulta no endereço eletrônico da MAPA: http://mapa.
ma.gov.br; e, nos dias de expediente, das 10h às 17h, de segunda à sexta-fei-
ra, na Diretoria de Negócios Mobiliários e Licitações, estabelecida na Rua da 
Estrela 473, Centro, São Luís/MA, onde poderá ser retirado gratuitamente 
através da apresentação de um pen drive. São Luís/MA, 13 de janeiro de 
2021. JOSÉ SIMPLÍCIO ALVES DE ARAÚJO, Secretário de Estado 
de Indústria, Comércio e Energia do Maranhão. ANTONIO DE JESUS 
LEITÃO NUNES. Diretor-Presidente da MAPA.

EXTRATO DE RETIFICAÇÃO A TERMO DE AUTORIZAÇÃO. 
Processo Administrativo n.º 0180375/2021. RETIFICAÇÃO AO TER-
MO DE AUTORIZAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE ESTUDOS 
TÉCNICOS N.º 02/2021. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2021. OB-
JETO:  concessão de autorização para início da elaboração de projetos, 
levantamentos, investigações e estudos de viabilidade e modelagem téc-
nica, operacional, econômico-financeira e jurídica, com fins de subsidiar 
modelagem da concessão do Aeroporto localizado na cidade de Barreiri-
nhas - MA. PARTE AUTORIZANTE: ESTADO DO MARANHÃO, 
por meio da Comissão de Avaliação, seleção e monitoramento desig-
nada 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: PROFICENTER NE-
GOCIOS EM INFRAESTRUTURA LTDA, pessoa jurídica inscrita 
no CNPJ sob o n.º 10.386.321/0001-20, está autorizada a elaborar estu-
dos 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 exclusividade; não gera direito de prefe-
rência 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. O prazo 
final para entrega dos Estudos estabelecidos no Edital e Anexos 
é o do dia 14/02/2022. São Luís, 13 de janeiro de 2022. MANOEL 
JUNIOR FERREIRA VELOSO, Presidente da Comissão de Ava-
liação, Seleção e Monitoramento.

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
DE BALSAS - MA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS. SERVIÇO AUTÔ-
NOMO DE ÁGUA E ESGOTO. AVISO DE JULGAMENTO DE 
RESULTADO DE LICITAÇÃO. Aos três dias do mês de janeiro 
do ano de dois mil e vinte e dois às 09:00 horas a Comissão Per-
manente de Licitação, reuniu-se para procederem ao julgamento das 
propostas referente à TOMADA DE PREÇOS 020/2021 do tipo me-
nor preço global, referente à Aquisição de combustíveis (Gasolina 
Comum, Óleo Diesel Comum, óleo diesel S-10) e derivados (Agente 
Redutor Líquido de NOx Automotivo - ARLA e óleo lubrificante) 
para o abastecimento dos veículos do SAAE e abastecimento do ge-
rador de energia com motor a diesel da Estação de Tratamento de 
Esgoto - ETE, durante o exercício de 2022. Conforme sessão pública 
do dia vinte e um de dezembro do ano de dois mil e vinte e um às 
09:00h, a empresa Petro Comércio de Combustíveis Ltda foi conside-
rada habilitada com base nos critérios do edital. Assim, nesta sessão, 
foi analisada a proposta do licitante habilitado. Onde da análise da 
proposta obteve-se o seguinte resultado: para o item 01 – gasolina 
Comum, foi ofertado o valor por litro de R$ 7,04 (sete reais e quatro 
centavos); para o item 02 – óleo diesel, o valor de R$ 5,67 (cinco reais 
e sessenta e sete centavos) por litro, para o item 03 – óleo diesel S-10 
o valor de R$ 5,70 (cinco reais e setenta centavos) por litro, para o 
item 04 – óleo Lubrificante o valor de R$ 36,67 (Trinta e seis reais e 
sessenta e sete centavos) por litro, para o item 05 – ARLA o valor de 
R$ 90,50 (noventa reais e cinquenta centavos) por litro, sendo desta 
forma, a empresa Petro Comércio de Combustíveis Ltda foi conside-
rada vencedora do certame. Balsas/MA, 03 de janeiro de 2022. Maria 
do Socorro G. Ferreira - Presidente da CPL/BALSAS/MA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS. SERVIÇO AUTÔ-
NOMO DE ÁGUA E ESGOTO. AVISO DE JULGAMENTO 
DE RESULTADO DE LICITAÇÃO. Aos cinco dias do mês de ja-
neiro do ano de dois mil e vinte e dois às 09:00 horas, a Comissão 
Permanente de Licitação, reuniu-se para procederem ao julgamento 
das propostas referente à TOMADA DE PREÇOS 021/2021 do tipo 
menor preço global, referente a contratação de prestador de serviços 
de manutenção preventiva e corretiva, mecânica e elétrica, incluindo 
troca de peças em geral, acessórios, troca de óleo e pneus da frota de 


