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visto no Termo de Referência especifico, consolidado em conjunto 
com a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais-
Sema. Por fim, a assinatura deste Termo suspende a aplicação de san-
ções administrativas ambientais disciplinadas pelo Decreto n° 6.514, 
de 22 de julho de 2008, quanto relativas à ausência ou vencimento da 
respectiva Licença Ambiental. VIGÊNCIA: O presente instrumento 
vigorará por 24 (vinte e quatro) meses a partir da data de sua pu-
blicação no Diário Oficial do Estado, prorrogável por igual período. 
DATA DA ASSINATURA: 27 de Dezembro de 2019. BASE LE-
GAL: art. 79 A da Lei n° 9.605/1998. FORO: Comarca de São Luís 
– MA. ASSINATURAS: RAFAEL CARVALHO RIBEIRO - Secre-
tário de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais. AUGUSTO 
DANTAS SOARES – PRESIDENTE DA EQUATORIAL ENERGIA 
MARANHÃO. São Luís, 27 de dezembro de 2019. RAFAEL CAR-
VALHO RIBEIRO Secretário de Estado do Meio Ambiente e Re-
cursos Naturais Assinado Digitalmente.

TERMO DE RATIFICAÇÃO

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS 
HOSPITALARES – EMSERH

TERMO DE RATIFICAÇÃO Nº 230/2020. DISPENSA DE LICI-
TAÇÃO - Processo nº 183765/2020 – 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 contínuos de nutrição e alimentação 
hospitalar, para atender as necessidades do Hospital de Pedreiras, 
administrado pela EMSERH. Contratada: MAIS SABOR GESTÃO 
EM ALIMENTOS LTDA, CNPJ Nº 03.160.100/0003-35. Repre-
sentante Legal: Lucas Panisson, CPF: 007.500.849-10. Valor Total 
Contratado: R$ 580.687,50 (quinhentos e oitenta mil, seiscentos e 
oitenta e sete reais e cinquenta centavos).  Unidade Orçamentária: 
21202 – EMSERH; Natureza da Despesa: 4-3-02-03-12 – Forne-
cimento de Alimentação Hospitalar.  Prazo de vigência: 06 (seis) 
meses a contar da data da assinatura do contrato. Publique-se. São 
Luís/MA, 06 de janeiro de 2021.Marcos Antônio da Silva Grande 
- Presidente da EMSERH. 

TERMOS DE REVOGAÇÃO

SECRETARIA DE ESTADO DA  AGRICULTURA 
FAMILIAR

TERMO DE REVOGAÇÃO. O Secretário de Estado da Agricul-
tura Familiar, no uso de suas atribuições legais e regimentais, e ten-
do como prerrogativas os regramentos estatuídos pela Lei Federal nº 
8.666/93, bem como: Considerando a supremacia da Administração 
Pública na condução e encerramento dos procedimentos licitató-
rios tramitantes em sua instância, com fundamento no teor do art. 49, 
caput, da Lei Federal 8.666/93 e nos termos da Súmula 473 do Supre-
mo Tribunal Federal. Considerando o despacho exarado pelo Presi-
dente, em exercício, da Comissão Setorial de Licitação, que destaca-
da, dentre outras ponderações, tendem à revogação do certame e de 
todos os seus atos, uma vez que a Lei nº 14.065/2020 que tinha como 
supedâneo o Decreto Legislativo nº 06/2020, que decretara a situação de 
calamidade pública no país e autorizava o uso do Regime Diferenciado de 

Contratações Públicas (RDC);  DECIDE. Tendo como princípio o interesse 
da Administração e a conveniência administrativa, REVOGAR o RDC nº 
02/2020, cujo objeto consiste na contratação dos serviços de consultoria 
de pessoa física de nível superior, na área de Sistema de Dessalinização 
(Engenheiro Químico e Engenheiro Mecânico). Publique-se. São Luís – 
MA, 05 de janeiro de 2021. JÚLIO CÉSAR MENDONÇA CORREA 
Secretário de Estado.

TERMO DE REVOGAÇÃO. O Secretário de Estado da Agricul-
tura Familiar, no uso de suas atribuições legais e regimentais, e ten-
do como prerrogativas os regramentos estatuídos pela Lei Federal nº 
8.666/93, bem como: Considerando a supremacia da Administração 
Pública na condução e encerramento dos procedimentos licitatórios 
tramitantes em sua instância, com fundamento no teor do art. 49, 
caput, da Lei Federal 8.666/93 e nos termos da Súmula 473 do Supre-
mo Tribunal Federal. Considerando o despacho exarado pelo Presi-
dente, em exercício, da Comissão Setorial de Licitação, que destaca-
da, dentre outras ponderações, tendem à revogação do certame e de 
todos os seus atos, uma vez que a Lei nº 14.065/2020 que tinha como 
supedâneo o Decreto Legislativo nº 06/2020, que decretara a situação 
de calamidade pública no país e autorizava o uso do Regime Diferen-
ciado de Contratações Públicas (RDC); DECIDE. Tendo como prin-
cípio o interesse da Administração e a conveniência administrativa, 
REVOGAR o RDC nº 03/2020, cujo objeto consiste na contratação 
de empresa para execução de obras civis, instalação e capacitação de 
operadores, monitoramento e manutenção de Sistemas de Dessalinização 
em 27 (vinte e sete) comunidades, no Estado do Maranhão.Publique-se. 
São Luís – MA, 05 de janeiro de 2021. JÚLIO CÉSAR MENDONÇA 
CORREA Secretário de Estado.
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