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AVISO DE LICITAÇÃO.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2020-EMAP
A EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO POR-
TUÁRIA – EMAP torna público que realizará licitação, na moda-
lidade Pregão Eletrônico, do tipo Menor Preço, no modo de dis-
puta aberto, com orçamento sigiloso, no dia 07/07//2020, às 09:30h 
– Hora de Brasília - DF, por meio do uso de recursos de tecnologia 
da informação, pelo sitio www.licitacoes-e.com.br, para contratação 
de empresa especializada em saúde ocupacional para a realização 
de exames ocupacionais (Admissionais, Periódicos, Demissionais, 
Mudança de função e Retorno ao trabalho) dos colaboradores e es-
tagiários da EMAP, de acordo com o constante no Processo Admi-
nistrativo n.º 0434/2020 - EMAP, de 12/03/2020 e especificações e 
condições do Edital e seus Anexos, e em conformidade disposições 
do Regulamento de Licitações e Contratos da Empresa Maranhense 
de Administração Portuária - EMAP, da Lei Complementar n° 123, de 
14 de dezembro de 2006 e alterações, Lei Estadual n° 10.403 de 29 de 
dezembro de 2015 e Lei Federal n° 13.303, de 30 de junho de 2016. O 
edital e seus anexos estão à disposição dos interessados nos sítios www.
licitacoes-e.com.br e www.emap.ma.gov.br, no link Transparência/Com-
pras, podendo ainda ser adquirido gratuitamente na CSL/EMAP, através 
da apresentação de dispositivo de armazenagem eletrônica (pen drive), 
durante os dias úteis, das 08:00 às 12:00 horas e das 13:00 às 17:00  
horas. Fone: (98) 3216-6533/3216-6531/3216-6532 e 3216-6028. 
São Luís-MA, 08 de Junho de 2020. Flavia Alexsandra Noleto Mi-
randa Carvalho-Gerente de Compras e Contratos da EMAP

AUTORIZAÇÃO E RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICI-
TAÇÃO. PROCESSO N.º 0653/2020. Considerando que a Orga-
nização Mundial de Saúde declarou o estado de pandemia da trans-
missão de COVID-19 em 11 de março de 2020; considerando que 
o Ministério da Saúde declarou a transmissão comunitária do CO-
VID-19 em âmbito nacional (Portaria nº 454/2020); considerando a 
Lei nº 13.979/2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento 
da emergência de saúde pública de importância internacional decor-
rente do coronavírus responsável pelo surto de 2019, destacando-se a 
dispensa de licitação para a aquisição de bens, serviços, inclusive de 
engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento da emergência de 
saúde pública de importância internacional decorrente do coronaví-
rus, bem como a presunção da ocorrência de situação de emergência, 
da necessidade de pronto atendimento da situação de emergência e 
existência de risco a segurança de pessoas, obras, prestação de ser-
viços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares (art. 4º, 
caput, e art. 4º-B e respectivos incisos), AUTORIZO E RATIFICO 
a contratação direta, por dispensa de licitação, com base no art. 18, 
XII, do Regulamento de Licitações e Contratos da EMAP e no art. 
4°, §1° da Lei n° 13.979, de 2020, com esteio no despacho da Ge-
rência Jurídica, fl. 24, da empresa Armazém Mateus S/A, CNPJ nº 
23.439.441/0035-39, para o fornecimento de 200 recipientes  de 5 
litros de álcool em gel 70% para proteção individual dos funcionários 
da EMAP, no valor total de R$ 16.598,00 (dezesseis mil, quinhentos 
e noventa e oito reais), conforme consta do processo administrativo 
nº 0653/2020. Publique-se, para ciência dos interessados, observadas 
as normas legais. São Luís, 08 de junho de 2020. Artur Thiago Leda 
Alves da Costa, Presidente da EMAP, em exercício.

REVOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2020 
– EMAP. O Presidente da Empresa Maranhense de Adminis-
tração Portuária - EMAP, com fundamento no art. 62, da Lei n° 
13.303/2016 e no art. 133, inciso III, do Regulamento de Licitações 
e Contratos da Empresa Maranhense de Administração Portuária – 
EMAP, por razões de interesse público decorrente de fato superve-
niente referente a pandemia de COVID 19, resolve REVOGAR o 
Pregão Eletrônico n° 007/2020 – EMAP, cujo objeto é a contratação 
de empresa especializada para desenvolver o Plano Estratégico de 
Comunicação Integrada do Porto do Itaqui com foco nas experiências 
dos seus usuários,  com base no Parecer Jurídico n° 224/2020 - GE-
JUR, conforme consta no processo administrativo n° 0326/2020– 
EMAP. São Luís, 05 de junho de 2020. Artur Thiago Leda Alves da 
Costa, Presidente da EMAP, em exercício.

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS 
HOSPITALARES – EMSERH

TERMO DE RATIFICAÇÃO Nº 082/2020. DISPENSA DE LI-
CITAÇÃO - Processo nº 69936/2020 – EMSERH. O Presidente da 
Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares – EMSERH, Marcos 
Antônio da Silva Grande, CPF: 746.418.162-04, no uso de suas atri-
buições legais, resolve ratificar a DISPENSA de licitação, nos ter-
mos do art. 4º e 4º-B da Lei Federal nº 13.979/2020, art. 29, XV, 
da Lei Federal nº 13.303/2016 e art. 169, XV, do RILC/EMSERH, 
cujo objeto trata da contratação emergencial de empresa especiali-
zada na prestação de serviços continuados de controle de vetores e 
pragas urbanas, englobando desinsetização, desratização, descupi-
nização, para atender as necessidades do Hospital de Campanha de 
Açailândia/MA, administrado pela EMSERH. Contratada: A. J. A. 
ABITOL & CIA LTDA – ME (SMARTCAT CONTROLE DE 
PRAGAS), CNPJ Nº 20.221.216/0001-94. Representante Legal: 
Allan Jobim Albuquerque Abitbol, CPF: 392.917.152-04. Valor To-
tal Contratado: R$ 6.864,00 (seis mil, oitocentos e sessenta e quatro 
reais).  Unidade Orçamentária: 21202 – EMSERH; Natureza da 
Despesa: 4-3-02-03-26 – Serviços de limpeza, dedetização e con-
trole praga.  Prazo de vigência: 04 (quatro) meses a contar da data 
da assinatura do contrato. Publique-se.  São Luís/MA, 14 de maio de 
2020. Marcos Antônio da Silva Grande - Presidente da EMSERH -

VIP LEILÕES GESTÃO E LOGÍSTICA LTDA

AVISO DO EDITAL DE LEILÃO.“ELETRONICO / Online” Nº05-
2020/CONSERVADOS DETRAN- MA. DATA: 30.06.2020, as 09 
Horas. VIP Leilões Gestão e Logística Ltda, inscrita no CNPJ sob o 
nº 08.187.134/0001-75, na condição de CONCESSIONÁRIA PÚ-
BLICA de Serviços de Remoção, Guarda e Alienação de Veículos 
Apreendidos em Operações de Trânsito do Departamento Estadual 
de Trânsito Do Maranhão, em conformidade com o Contrato de Con-
cessão Pública nº 07/2016 de 3 março de 2016, torna público, para 
o conhecimento dos interessados, com fundamento na Lei Federal 
nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, que institui normas para Lici-
tações e contratos da Administração Pública, Lei Federal nº 6.575, 
de 30 de setembro de 1978, que dispõe sobre o depósito e venda de 
veículos removidos, apreendidos e retidos, em todo o Território Na-
cional pelas autoridades de trânsito, Lei Federal nº 9.503/97, de 23 
de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro 
- CTB no seu Artº. 328, Alterado pela Lei nº 13.160 de 25.08.2015, 
Resolução 623/16 do CONTRAN, Lei Federal nº 8.722, de 27 de 
outubro de 1993, que torna obrigatório a baixa de veículo vendidos 
como sucata, Decreto Federal n° 21.981/32 que regula a realização de 
leilões públicos no país, e em conformidade com as demais normas e 
regulações infra-legais atinentes à espécie, que fará realizar, por in-
termédio do Leiloeiro Oficial do Estado do Maranhão, Sr. GUSTA-
VO CHAVES LAGES REBELO , Matrícula 20/13-JUCEMA, 
Leilão Público, do tipo maior lance, para a alienação de veículos na 
condição de CONSERVADOS apreendidos e removidos nas opera-
ções de trânsito promovidas/realizadas pelo DETRAN-MA e não re-
cuperados por seus proprietários nos prazos e formas legais. O leilão 
acontecerá na modalidade “ELETRONICO / Online”, no dia 30 de 
JUNHO de 2020, às 09 horas, sendo o pregão ONLINE realizado no 
site da VIP Leilões, WWW.VIPLEILOES.COM.BR São Luís/MA. 
Mais informações sobre o  Edital de Leilão nº05-2020/CONSERVA-
DOS DETRAN-MA, estão disponíveis de forma gratuita  no site do 
DETRAN-MA (www.detran.ma.gov.br) e no site do Leiloeiro Oficial 
(www.vipleiloes.com.br), ou ainda pelos telefones (11) 3777-8088.

CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO LAGO- 
AÇU / MA

RETIFICAÇÃO . A Presidente da Comissão de LICITAÇÃO , por 
meio de suas atribuição legais , Retifica a publicação no D.O.E. Publi-
cação de terceiros, Ano XLIV nº 028 São Luis _MA , 10 de fevereiro de 
2020.RETIFICAÇÃO; Onde se lê : Extrato do Contrato 01/2020.Leia 
se Extrato do Contrato nº 07A/2020. E onde se le : Data da Assinatura 22 
de janeiro de 2020. Leia se Data da Assinatura 13 de fevereiro de 2020.


