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segunda colocada, com o valor total de R$ 4.449.993,07, apresen-
tou proposta com valor acima do estimado pela administração e com 
alguns pontos passíveis de ajuste, contudo sendo possível o ajuste 
em eventual negociação, conforme subitem 8.4 do Edital. Por esta 
razão, será realizada negociação da proposta, na forma do subitem 8.4 
do edital. Diante do resultado, a comissão convoca os licitantes para 
continuidade da licitação em epígrafe, cuja sessão ocorrerá às 09h do 
dia 14/07/2020, no auditório da EMAP, localizado no Prédio Sede da 
EMAP, situado na Av. dos Portugueses, s/n, CEP: 65.085-370, Porto 
do Itaqui, São Luís/MA, quando na oportunidade negociar-se-á com 
a empresa COPABO INFRA ESTRUTURA MARÍTIMA LTDA, 
bem como serão realizados os demais procedimentos inerentes ao 
certame. Esclarecimentos e informações adicionais serão prestados 
aos interessados no sítio www.emap.ma.gov.br, no link transparência/
Compras, e ou notificação direta através de Fax ou Carta ou e-mail. Te-
lefones: (98) 3216.6533/3216.6531 e 3216.6532. São Luís – MA, 08 de 
julho de 2020. Caroline Santos Maranhão-Presidente da CSL/EMAP

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS
HOSPITALARES – EMSERH

TERMO DE RATIFICAÇÃO Nº 127/2020. DISPENSA DE LI-
CITAÇÃO - Processo nº 76915/2020 – 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 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 no 
serviço de outsourcing de impressão (multifuncionais, copiadoras, 
impressoras, digitalizadores), incluindo instalações, suporte técnico e 
manutenção preventiva e corretiva on-site (incluindo peças), forneci-
mento e substituição de insumos (toner, cartucho, bastões, cilindros, 
fusores, kit de revelação, etc.), sem fornecimento de papel, para atender 
as necessidades do Hospital de Lago da Pedra. Contratada: CSF SER-
VIÇOS DIGITAIS LTDA, CNPJ Nº 08.953.969/0001-99. Represen-
tante Legal: Ronald Maurício Chaves de Sales, CPF: 749.103.883-20. 
Valor Total Contratado: R$ 178.500,00 (cento e setenta e oito mil e 
quinhentos reais).  Unidade Orçamentária: 21202 – EMSERH; Na-
tureza da Despesa: 4-3-02-01-39 – Locação de Equip. Reprografia, 
Digitalização.  Prazo de vigência: 06 (seis) meses a contar da data 
da assinatura do contrato. Publique-se. São Luís/MA, 06 de julho de 
2020. Marcos Antônio da Silva Grande - Presidente da EMSERH -

TERMO DE RATIFICAÇÃO Nº 129/2020. DISPENSA DE LI-
CITAÇÃO - Processo nº 77285/2020 – 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 especializa-
da no fornecimento de indicadores biológicos como comodato de in-
cubadoras para atender as necessidades das novas unidades hospitala-
res administradas pela EMSERH. Contratada: SILVEIRA E REGO 
COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E DE L ABO-
RATÓRIOS LTDA, CNPJ Nº 16.667.870/0001-11. Representante 
Legal: Barbara Letícia Nunes Silveira do Rego, CPF: 947.114.370-
53. Valor Total Contratado: R$ 69.300,00 (sessenta e nove mil e 
trezentos reais).  Unidade Orçamentária: 21202 – EMSERH; Na-
tureza da Despesa: 4-3-02-03-107 – Indicadores Biológicos.  Pra-
zo de vigência: 06 (seis) meses a contar da data da assinatura do 
contrato. Publique-se. São Luís/MA, 03 de julho de 2020. Marcos 
Antônio da Silva Grande-Presidente da EMSERH -

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS 
MARTÍRIOS - MA

Aviso de Licitação. Pregão Presencial Nº. 004/2020 A CÂMARA 
MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS – MA, torna 
público que, realizará licitação na seguinte forma: OBJETO: contra-
tação de empresa especializada na prestação de serviços de Buffet, 
com fornecimento de produtos, sob regime de empreitada por preço 
unitário, medida pelo número estimado de eventos, com quantidades 
estimada de pessoas servidas, para atender aos eventos da Câmara 
Municipal de Vila Nova dos Martírios – MA. MODALIDADE: Pre-
gão Presencial; TIPO: Menor Preço Por Item – Base Legal: Lei No 
10.520, de 17 de Julho de 2002; DATA DE ABERTURA: 21 de Julho 
de 2020, às 09:00 horas; LOCAL: Sala de reunião da CPL, na sede da 
Câmara Municipal de Vila Nova dos Martírios - MA, localizada na 
Avenida Rio Branco S/Nº- Centro. AQUISIÇÃO DO EDITAL: Os in-
teressados poderão consultar gratuitamente ou adquirir o Edital e seus 
anexos em horário das 08:00 às 12:00 horas, mediante o pagamento 
de 01(uma) Resma de Papel A4, até o terceiro dia anterior à data do 
recebimento das propostas e documentos, conforme preceitua o art. 
22 § 2º Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 02 de Julho de 2020. 
Daiane Alves Martins Oliveira – Pregoeira. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA – MA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2020 
– SRP. A Prefeitura Municipal de Açailândia – MA, por meio do 
Pregoeiro Oficial, torna público aos interessados que fará licitação 
na modalidade Pregão, na forma eletrônica, do tipo menor preço por 
lote, tendo por objeto o registro de Preços para a eventual con-
tratação de pessoa (s) jurídica (s) para prestação de serviços fu-
nerários de higienização simples de defunto, serviços de técnica 
em conservação de cadáveres, fornecimento de urnas mortuárias 
padrão popular de diversos tamanhos com estrutura de madeira, 
devidamente montada e ornamentada, assim como translado do 
féretro para sepultamento, de interesse da Secretaria Municipal de 
Assistência Social. A realização do certame está prevista para o dia 28 
de julho de 2020, às 09h00min – horário local de Açailândia - MA. 
O recebimento das propostas, abertura e disputa de preços será exclu-
sivamente por meio eletrônico, no endereço: www.comprasgoverna-
mentais.gov.br, UASG: 980961 – Prefeitura Municipal de Açailândia 
– MA. O edital completo está à disposição dos interessados nos sites: 
www.acailandia.ma.gov.br e www.comprasgovernamentais.gov.br. 
Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do e-mail: li-
citacao@acailandia.ma.gov.br. Açailândia/MA, 06 de julho de 2020. 
Denilson Odilon Fonsêca Pregoeiro Portaria 024/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS - MA

AVISO DE ADIAMENTO DO PREGAO ELETRÔNICO Nº 003/2020-
SRP. PROC. ADM. Nº 02041557/2020-PMA. O pregoeiro da Prefeitura 
Municipal de Anapurus/MA, comunica a todos os interessados que a sessão 
de abertura para credenciamento, recebimentos das propostas e habilitação 
referente a esse Pregão Eletrônico nº 003/2020-SRP, que tem como objeto 
o Registro de Preços para contratação de empresa especializada em 
manutenção preventiva e corretiva e instalação de aparelhos de ar 
condicionado de interesse da Prefeitura Municipal de Anapurus/MA. 
Data do certame que estava marcada para o dia 13/07/2020 as 09:30 
horas e agora terá a nova data no dia 30/07/2020 as 14:00 horas. Lo-
cal para o devido credenciamento e deposito de suas propostas será 
no site www.comprasgovernamentais.gov.br, com UASG: 980715. 
Base legal para a propositura do certame é a Lei 10.520/02, Decreto 
nº 5450/05, Decreto 10.024/19 e Lei complementar 123/93 e demais 
normas atinentes a espécie, informações na Av. João Francisco Mon-
teles, nº 2001 - Centro no Município de Anapurus/Ma. Anapurus, 07 
de julho de 2020. George Luiz Araújo Passinho/Pregoeiro.


