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mogêneo, com recursos do Fundo Penitenciária Federal – FUNPEN
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 25, inciso I da Lei Federal nº 
8.666/1993 MODALIDADE: Inexigibilidade de LicitaçãoRATI-
FICO E HOMOLOGO os atos praticados pelo Presidente da Co-
missão Setorial de Licitação desta Secretaria de Estado de Adminis-
tração Penitenciária, designado pela Portaria nº 1.143, datada de 09 
de setembro de 2019, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pela Lei Federal nº. 8.666/1993, tendo em vista a ADJUDICAÇÃO 
– CSLIC/SEAP, Inexigibilidade de Licitação, com fulcro no Arti-
go 25, inciso I, da Lei Federal nº. 8.666/199, em favor da empresa 
CONDOR S.A INDUSTRIA QUIMICA, inscrita no CNPJ sob o nº 
30.092.431/0001-96, no valor de R$ 47.693,10 (quarenta e sete mil, 
seiscentos e noventa e três reais e dez centavos).Com fito de que se-
jam produzidos todos os feitos legais aplicáveis à matéria, determino 
que todos os atos pretéritos sejam devidamente inseridos no SACOP, 
conforme Instrução Normativa nº 34/2014-TCE/MA.Encaminha-se o 
caderno processual à SALIP/SEAP, para providências orçamentárias 
e financeiras cabíveis e, posteriormente, que seja enviado à ASSJUR/
SEAP para formalização do contrato. São Luís/MA, 03 de julho de 
2020RAFAEL VELASCO BRANDANI Subsecretário de Estado de 
Administração Penitenciária

TERMO DE RATIFICAÇÃO N° 10/2020-SEAPREFERÊNCIA: 
Processo Administrativo nº 0068248/2020-SEAPÓRGÃO: Secreta-
ria de Estado de Administração Penitenciária-SEAPOBJETO: Aqui-
sição de baterias para dispositivos elétricos e incapacitantesFUNDA-
MENTAÇÃO LEGAL: Art. 25, inciso I da Lei Federal nº 8.666/1993 
MODALIDADE: Inexigibilidade de LicitaçãoRATIFICO E HO-
MOLOGO os atos praticados pelo Presidente da Comissão Setorial 
de Licitação desta Secretaria de Estado de Administração Penitenci-
ária, designado pela Portaria nº 1.143, datada de 09 de setembro de 
2019, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Federal 
nº. 8.666/1993, tendo em vista a ADJUDICAÇÃO – CSLIC/SEAP, 
Inexigibilidade de Licitação, com fulcro no Artigo 25, inciso I, da Lei 
Federal nº. 8.666/199, em favor da empresa CONDOR S/A INDUS-
TRIA QUIMICA, inscrita no CNPJ sob o nº 30.092.431/0001-96, no 
valor de R$ 20.818,00 (vinte mil, oitocentos e dezoito reais).  Com 
fito de que sejam produzidos todos os feitos legais aplicáveis à ma-
téria, determino que todos os atos pretéritos sejam devidamente in-
seridos no SACOP, conforme Instrução Normativa nº 34/2014-TCE/
MA.Encaminha-se o caderno processual à SALIP/SEAP, para provi-
dências orçamentárias e financeiras cabíveis e, posteriormente, que 
seja enviado à ASSJUR/SEAP para formalização do contrato. São 
Luís/MA, 03 de julho de 2020RAFAEL VELASCO BRANDANI-
Subsecretário de Estado de Administração Penitenciária

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS 
HOSPITALARES - EMSERH

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO LICITAÇÃO ELE-
TRÔNICA Nº 064/2020 - CSL/EMSERH PROCESSO ADMINIS-
TRATIVO Nº 30.222/2020 – EMSERH OBJETO: Contratação de 
empresa especializada na prestação de serviços de saúde para aten-
der a demanda da UPA de SÃO JOÃO DOS PATOS - MA, adminis-
trado pela EMSERH.CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR 
PREÇO POR LOTE SITUAÇÃO DA LICITAÇÃO: Anteriormente 
marcada para o dia 16/07/2020 às 09h00min, a licitação fica ADIA-
DA para o dia 30/07/2020, às 09h00min (horário local), em virtude 
de modificações no edital que alteram a formulação das propostas.
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.com.br.Informações adicionais serão 
prestadas na CSL/EMSERH localizada, na Av. Borborema, Qd-16, 
n° 25, Bairro do Calhau, São Luís/MA no horário de 08h00min as 
12h00min e das 14h00min as 18h00min de segunda a sexta, pelos 
e-mails csl@emserh.ma.gov.br e/ou igor.rochacsl@gmail.com ou 
pelo Telefone (98) 3235-7333.São Luís (MA), 03 de Julho de 2020.
Igor Manoel Sousa RochaAgente de Licitação da CSL/EMSERH 
Matricula n° 515 

TERMO DE RATIFICAÇÃO Nº 125/2020. DISPENSA DE LICI-
TAÇÃO - Processo nº 84651/2020 – EMSERH. O Presidente da Em-
presa Maranhense de Serviços Hospitalares – EMSERH, Marcos Antô-
nio da Silva Grande, CPF: 746.418.162-04, no uso de suas atribuições 
legais, resolve ratificar a DISPENSA de licitação, nos termos 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 especializada na prestação de servi-
ços continuados de vigilância patrimonial e segurança armada, diurna e 
noturna, para atender a demanda do Hospital Regional de Santa Luzia do 
Paruá/MA. Contratada: NORCIA VIGILÂNIA PATRIMONIAL EI-
RELI, CNPJ Nº 11.393.595/0002-90. Representante Legal: Telma Pe-
reira dos Santos Sodré, CPF: 279.475.803-91. Valor Total Contratado: 
R$ 204.000,00 (duzentos e quatro mil reais).  Unidade Orçamentária: 
21202 – EMSERH; Natureza da Despesa: 4-3-02-01-07 – Servi-
ços Terceirizados – Vigilância e Segurança.  Prazo de vigência: 
06 (seis) meses a contar da data da assinatura do contrato. Publique-se. 
São Luís/MA, 26 de junho de 2020.Marcos Antônio da Silva Grande- 
Presidente da EMSERH -

AGÊNCIA EXECUTIVA METROPOLITANA DO 
SUDOESTE MARANHENSE – AGEMSUL

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL nº 002/2020 
REDESIGNAÇÃO.A Agência Executiva Metropolitana do Sudoes-
te Maranhense – AGEMSUL, por seu Pregoeiro Oficial, torna público 
para conhecimento de todos que realizará licitação na MODALIDA-
DE: Pregão Presencial. TIPO: Menor Preço por Item. CRITÉRIO DE 
JULGAMENTO: Menor Preço OBJETO: Aquisição de equipamentos 
de informática (computadores tipo Notebook, Desktop e Monitor). 
BASE LEGAL: Lei nº 10.520/02, Lei Complementar nº 123/06, Lei 
Estadual nº 9.529/11, Lei Estadual nº 10.403/2015, Decreto Estadual 
21.040/05, Lei nº 8.666/93 e as condições do Edital. Recebimento e 
abertura dos envelopes Proposta e Habilitação: às 14:00 horas do dia 
17 de Julho de 2020. O Edital e seus anexos poderão ser consultados 
e obtidos gratuitamente nos dias úteis das 08:00 hs às 12:00 hs na 
sede da AGEMSUL sito na Rua Dr. Itamar Guará nº 66 Três Poderes 
Imperatriz – MA ou por meio do site www.agemsul.ma.gov.br.. Im-
peratriz (MA) 02 de Julho de 2020 Fernando Gragnanin Pregoeiro 
Oficial/AGEMSUL

CENTRO MÉDICO MARANHENSE S.A.
COMPANHIA FECHADA

CNPJ/ME Nº 06.265.912/0001-71
NIRE 21300003380

AVISO AOS ACIONISTASComunicamos aos senhores acionistas 
do Centro Médico Maranhense S.A. (“Companhia”) que na Assem-
bleia Geral Extraordinária realizada em 26 de junho de 2020, arqui-
vada na Junta Comercial do Estado do Maranhão (“JUCEMA”) sob 
o nº 20200466941, em sessão de 2 de julho de 2020, foi aprovado o 
grupamento da totalidade das ações representativas do capital social 
da Companhia (“AGE de Grupamento”). O referido grupamento re-
sultou em frações de ações cujo tratamento foi definido na AGE de 
Grupamento, sendo que, os acionistas que não se fizeram presentes 
na mesma poderão optar, no prazo abaixo assinalado, por recompor 
o valor de suas respectivas frações de ações, mediante o aporte de 
valor definido no Anexo “B” da AGE de Grupamento, sob pena de 
as frações restarem extintas, caso em que caberá ao acionista rece-
ber o valor do reembolso definido no mesmo Anexo “B” da AGE de 
Grupamento, pagável no prazo definido na referida assembleia geral. 
Assim, ficam os acionistas que se ausentaram da AGE de Grupamen-
to avisados de que os mesmos poderão no prazo de 10 (dez) dias a 
contar da publicação deste anúncio, a seu livre e exclusivo critério, 
comparecer à sede da Companhia, localizada na Cidade de São Luís, 
no Estado do Maranhão, na Rua Paulino Sousa, nº 17, Monte Castelo, 
CEP 65.035-480, para que manifestem o seu interesse na realização 
da recomposição de suas respectivas frações de ações, para que pas-
sem a ser uma ação inteira, mediante assinatura do correspondente 
boletim de subscrição e o aporte do valor definido no Anexo “B” da 
AGE de Grupamento. O balancete utilizado para o cálculo do valor: 
(a) do aporte necessário para recompor o valor das frações de ações; 


