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de: Aquisição de combustíveis (gasolina e diesel) de interesse desta 
câmara municipal. Ocasião em que receberá as propostas de preços e 
os documentos de habilitação, que será regida pelas disposições da Lei 
nº 10.520/02 e subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei 
nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. O Edital se encontra a dispo-
sição dos interessados, no mesmo local, onde serão também fornecidos 
elementos, informações e outros esclarecimentos sobre a Licitação, po-
dendo ser consultado gratuitamente ou obtido mediante apresentação de 
01(uma) resmas de papel A4 no endereço acima de segunda a sexta-
feira das 08:00h ás 12:00horas. Amarante do Maranhão - MA, em 09 
de Fevereiro de 2021. Bráulio da Silva Batalha.Presidente da Câmara.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021. A Câmara Municipal de Ama-
rante do Maranhão torna público para conhecimento dos interessados 
que realizara as 10h00min (Dez) do dia 05 de março de 2021, em sua 
sede, na Rua Humberto de Campos, nª782, Centro Amarante do Ma-
ranhão - MA, Licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo me-
nor preço, com o objeto de: Aquisição de equipamentos e suprimentos 
de informática de interesse desta câmara municipal. Ocasião em que 
receberá as propostas de preços e os documentos de habilitação, que 
será regida pelas disposições da Lei nº 10.520/02 e subsidiariamente, 
no que couber, as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações 
posteriores. O Edital se encontra a disposição dos interessados, no 
mesmo local, onde serão também fornecidos elementos, informações 
e outros esclarecimentos sobre a Licitação, podendo ser consultado 
gratuitamente ou obtido mediante apresentação de 01(uma) resmas 
de papel A4 no endereço acima de segunda a sexta-feira das 08:00h 
ás 12:00horas. Amarante do Maranhão - MA, em 09 de Fevereiro de 
2021. Bráulio da Silva Batalha. Presidente da Câmara.

TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021.A Câmara Municipal de Ama-
rante do Maranhão torna público para conhecimento dos interessados 
que realizara as 11h00min (onze) do dia 05 de Março de 2021, em 
sua sede, na Rua Humberto de Campos, nª782, Centro Amarante do 
Maranhão - MA, Licitação na modalidade Tomada de Preço, do tipo 
menor preço, com o objeto de:  Contratação de Empresa Para Prestar 
Serviços de Consultoria contábil de interesse desta câmara municipal. 
Ocasião em que receberá os documentos de habilitação e Proposta 
de Preço, que será regida pelas disposições da Lei nº 8.666/93 e suas 
alterações posteriores. O Edital se encontra a disposição dos interes-
sados, no mesmo local, onde serão também fornecidos elementos, infor-
mações e outros esclarecimentos sobre a Licitação, podendo ser consul-
tado gratuitamente ou obtido mediante apresentação de 01(uma) resmas 
de papel A4 no endereço acima de segunda a sexta-feira das 08:00h ás 
12:00horas. Amarante do Maranhão - MA, em 09 de Fevereiro de 2021. 
Bráulio da Silva Batalha. Presidente da Câmara .

TOMADA DE PREÇO Nº 002/2021.A Câmara Municipal de Ama-
rante do Maranhão torna público para conhecimento dos interessados 
que realizara as 14h00min (catorze) do dia 05 de Março de 2021, em 
sua sede, na Rua Humberto de Campos, nª782, Centro Amarante do 
Maranhão - MA, Licitação na modalidade Tomada de Preço, do tipo 
menor preço, com o objeto de:  Contratação de Empresa Para Prestar 
Serviços de Consultoria em licitações e contratos públicos de interesse 
desta câmara municipal. Ocasião em que receberá os documentos de ha-
bilitação e Proposta de Preço, que será regida pelas disposições da Lei 
nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. O Edital se encontra a dispo-
sição dos interessados, no mesmo local, onde serão também fornecidos 
elementos, informações e outros esclarecimentos sobre a Licitação, po-
dendo ser consultado gratuitamente ou obtido mediante apresentação de 
01(uma) resmas de papel A4 no endereço acima de segunda a sexta-feira 
das 08:00h ás 12:00horas. Amarante do Maranhão - MA, em 09 de 
Fevereiro de 2021. Bráulio da Silva Batalha. Presidente da Câmara.

TOMADA DE PREÇO Nº 003/2021.A Câmara Municipal de Ama-
rante do Maranhão torna público para conhecimento dos interessados 
que realizara as 15h30min (Quinze e trinta) do dia 05 de Março de 
2021, em sua sede, na Rua Humberto de Campos, nª782, Centro Ama-
rante do Maranhão - MA, Licitação na modalidade Tomada de Preço, 

pacientes (adultos e infantis) e acompanhantes legalmente instituí-
dos (Lei Federal nº 8.069. de 13/07/90 e Lei federal n.º 10.741, de 
01/10/03), além de refeições para funcionários autorizados das Uni-
dades de Saúde (de acordo com a Portaria SES/MA n°448, de 01 de 
agosto de 2019), assegurando uma alimentação balanceada e em con-
dições higiênico-sanitárias adequadas, englobando a operacionalização 
e desenvolvimento de todas as atividades de produção e distribuição, 
para atender as necessidades do Hospital de Cuidados Intensivos – HCI, 
Unidades Hospitalares administradas pela EMSERH. CRITÉRIO DE 
JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR LOTE DATA DA ABER-
TURA: às 08h30min do dia 16 / 03 / 2021, horário de Brasília/DF. ID nº 
[856951] Local de Realização: Sistema Licitações-e: www.licitacoes-e.
com.br Edital e demais informações estão disponíveis no site da EM-
SERH (www.emserh.ma.gov.br). Informações adicionais serão pres-
tadas na CSL/EMSERH localizada, na Av. Borborema, Qd-16, n° 25, 
Bairro do Calhau, São Luís/MA, pelos e-mails csl@emserh.ma.gov.
br e/ou amaral.neto@emserh.ma.gov.br, ou pelo Telefone (98) 3235-
7333. São Luís (MA), 12 de fevereiro de 2021. Francisco Assis do 
Amaral Neto-Agente de Licitação da EMSERH/Matricula n° 536.

CANCELAMENTO DO TERMO DE RATIFICAÇÃO Nº 171/ 
2020. DISPENSA DE LICITAÇÃO-Processo nº 62259/2020 – 
EMSERH. O Presidente da Empresa Maranhense de Serviços Hos-
pitalares – EMSERH, Marcos Antônio da Silva Grande, CPF: 746. 
418.162-04, no uso de suas atribuições legais, resolve cancelar e tor-
nar sem efeito a publicação do Termo de Ratificação nº 171/2020, 
cujo objeto trata da contratação de empresa para fornecimento de bo-
binas térmicas para Registrador Eletrônico de Ponto de propriedade 
da EMSERH, de marca DIMEP. Ratificada em favor da empresa APS 
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ Nº 17.014.751/0001-
60. Representante Legal: Marcelo Mayer Santiago Santos, CPF: 
619.507.503-53. Valor Total Contratado: R$ 11.000,00 (onze mil 
reais). Publique-se. São Luís/MA, 04 de fevereiro de 2021. Marcos 
Antônio da Silva Grande - Presidente da EMSERH.

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL 
DO MARANHÃO – CAEMA

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021 
– PRE/CAEMA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5112/2020 
- CAEMA. A Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão – 
CAEMA, UASG: 926291, realizará por meio do sistema Comprasnet 
às 9 horas (horário de Brasília) do dia 04/03/2021, na Rua Sil-
va Jardim, nº 307, Centro, nesta Capital, Pregão Eletrônico, do tipo 
menor preço, que tem por objeto a contratação de empresa para 
prestação de serviço em medicina do trabalho e saúde ocupacional, 
conforme descrição e condições estabelecidas no Termo de Referên-
cia. A presente licitação reger-se-á nos termos da Lei nº 13.303 de 
30/06/2016, do Regulamento de Licitações e Contratos da CAEMA, 
da Lei nº 10.520 de 17/07/2002, da Lei Complementar n° 123, de 
14 de dezembro 2006, do Decreto nº 10.024 de 20/09/2019, Decreto 
Estadual nº 36.184, de 21 de setembro de 2020, e demais normas per-
tinentes à espécie. Esse Edital e seus Anexos estão à disposição dos 
interessados nos endereços eletrônicos https://www.gov.br/compras/
pt-br/ e http://www.caema.ma.gov.br/portalcaema/, onde poderão ser con-
sultados gratuitamente. Informações adicionais, pelos telefones (98) 3219-
5016/5017 e pelo e-mail pre@caema.ma.gov.br. São Luís/MA, 12 de 
fevereiro de 2021. JULIO ALBERTO NETTO LIMA-Pregoeiro.

CÂMARA MUNICIPAL DE AMARANTE DO
 MARANHÃO

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021. 
A Câmara Municipal de Amarante do Maranhão torna público para 
conhecimento dos interessados que realizara as 08h30min (oito e trin-
ta) do dia 05 de março de 2021, em sua sede, na Rua Humberto de 
Campos, nª782, Centro Amarante do Maranhão - MA, Licitação na 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, com o objeto 


