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deste instrumento é a cessão de uso, a título gratuito, referente a 1 
(uma) sala de dimensões 4,12m x 2,56m, total de 10,55 m² (dez 
virgula cinquenta e cinco metros quadrados), para funcionamen-
to do Núcleo Intersetorial de Atendimento Socioeducativo em Meio 
Aberto, Liberdade assistida e Prestação de Serviço à Comunidade – 
PSC, situado nas dependências do prédio no qual está instalado o 
CENTRO INTEGRADO DE JUSTIÇA JUVENIL - CIJJUV, locali-
zado na Rua das Cajazeiras, nº 190, Centro – São Luís-MA, imóvel 
locado pela CEDENTE. PARÁGRAFO ÚNICO: A presente ces-
são de uso é destinada à instalação e ao funcionamento do CENTRO 
INTEGRADO DE JUSTIÇA JUVENIL, que é utilizado tanto pela 
CEDENTE quanto pela CESSIONÁRIA, não podendo dar-lhe des-
tinação diversa, nem ceder, locar, transferir ou emprestar, no todo ou 
em parte, o seu uso a terceiros, salvo por autorização expressa da CE-
DENTE. CLÁUSULA SEGUNDA -  DA ENTREGA E DA ADMI-
NISTRAÇÃO: A CEDENTE entrega neste ato o imóvel descrito na 
Cláusula Primeira, livre e desembaraçado de quaisquer ônus judiciais 
e extrajudiciais, mediante a assinatura pelas partes do presente Ter-
mo. CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CES-
SIONÁRIA: A CESSIONÁRIA utilizará o imóvel unicamente para 
a finalidade prevista na Cláusula Primeira e deverá observar o fiel 
cumprimento deste Termo, sendo que cada parte ficará responsável, 
por todos os encargos, de natureza civil, administrativa, tributária, 
ambiental, penal e de instalações dos ambientes que utilizar. PARÁ-
GRAFO ÚNICO: Quanto aos encargos próprios do imóvel referen-
tes a taxas e impostos, a CEDENTE arcará, conforme cláusulas do 
contrato de locação, quanto às demais de manutenção e conservação 
do imóvel, cada parte arcará com sua parte enquanto perdurar a Ces-
são, comprometendo-se a devolver o imóvel nas mesmas condições 
de uso e conservação, ressalvados os desgastes decorrentes do uso na-
tural. CLÁUSULA QUARTA – DA FISCALIZAÇÃO: A CEDEN-
TE poderá, a qualquer momento, fiscalizar a execução do presente 
instrumento diante das obrigações assumidas pela CESSIONÁRIA.
CLÁUSULA QUINTA – DAS BENFEITORIAS: As benfeitorias e 
melhoramentos realizados no imóvel a ele se incorporarão, passando 
a pertencer a CEDENTE, sem que este fique obrigado a indenizar 
a CESSIONÁRIA e, sem que assista, a esta, qualquer direito a re-
tenção ou indenização.PARÁGRAFO ÚNICO: Qualquer alteração 
no imóvel durante a sua utilização será previamente acordada entre 
as partes. CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA: A vigência do 
presente Termo será de 24 (vinte e quatro) meses contados da data 
de sua assinatura, devendo, expirado tal prazo e, se assim convier às 
partes, ser prorrogado mediante termo aditivo. CLÁUSULA SÉTI-
MA – DA NATUREZA GRATUITA DA CESSÃO: Esta Cessão de 
Uso será concedida a título gratuito, cabendo a CESSIONÁRIA o 
pagamento das despesas com o serviço de instalação dos seus setores/
áreas de utilização, manutenção, limpeza, água, luz e conservação do 
imóvel. CLÁUSULA OITAVA-DA RESCISÃO: O pre sente Termo 
poderá ser rescindido, caso qualquer das partes descumpra o aven-
çado neste instrumento, ou ainda, por ato unilateral dos signatários, 
mediante aviso prévio daquele que se desinteressar, com antecedên-
cia mínima de 90 (noventa) dias, prazo durante o qual deverá ser res-
tituído o imóvel. CLÁUSULA NONA – DA PÚBLICAÇÃO: Será 
providenciada, pela CEDENTE, a publicação resumida deste instru-
mento, no Diário Oficial, no prazo legal. CLÁUSULA SEXTA – DO 
FORO: O foro para dirimir questões relativas ao presente Termo será 
o da comarca de São Luís-MA, excluindo se qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja para dirimir as questões oriundas da execução 
ou interpretação, podendo, os casos omissos, serem resolvidos de co-
mum acordo pelas partes. E assim, por estarem de acordo, ajustadas 
e contratadas, após lido e achado conforme, as partes a segui firmam 
o  presente Termo, em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, para um 
só efeito, na presença de 2 (duas) testemunhas, abaixo identificadas e 
assinadas. São Luís (MA), 15 de janeiro de 2021.FUNDAÇÃO DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – FUNAC
Sorimar Sabóia Amorim CEDENTE SECRETARIA MUNICI-
PAL DA CRIANÇA E ASSISTÊNCIA SOCIAL – SEMCAS ____
_____________________________________________
CESSIONÁRIA

Testemunhas:
1. _____________________________________________________
CPF nº_________________________________________________
2______________________________________________________
CPF n°________________________________________________.

TERMOS DE HOMOLOGAÇÃO

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO  
SOCIAL

EXTRATO DO 2º TERMO DE HOMOLOGAÇÃO. CREDEN-
CIAMENTO nº 001/2021/CSL-SEDES. REFERÊNCIA: PROC. 
ADM. 0008952/2021 – SEDES. Tendo em vista o cumprimento das 
exigências editalícias e, com base nos elementos constantes no pro-
cesso administrativo em epígrafe, bem como o relatório de julgamen-
to exarado pela Comissão Setorial de Licitação desta SEDES, nos 
termos do Art. 43, VI da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, HO-
MOLOGO o CREDENCIAMENTO nº 001/2021/CSL-SEDES, 
que tem por objeto a Contratação de Organizações fornecedoras 
(associações/cooperativas) e usinas de beneficiamento para a rea-
lização de serviços de captação, beneficiamento e distribuição de 
leite bovino pasteurizado tipo C, oriundo da agricultura familiar, 
no âmbito do programa PAA LEITE, em consonância com o ob-
jeto do convênio n° 006/2013, SICONV n° 791601/2013, celebrado 
entre a secretaria de desenvolvimento social - sedes e o minis-
tério da cidadania- MC, em favor das empresas/associações/coo-
perativas, abaixo descritas: COOPERATIVA DE AGRICULTORES 
FAMILIARES E ECONOMIA SOLIDÁRIA DE VILA NOVA DOS 
MARTÍRIOS – COAFES/VNM, CNPJ Nº 21.371.498/0001-79. São 
Luís/MA, 08 de Março de 2021. MÁRCIO JOSÉ HONAISER, Se-
cretário de Estado do Desenvolvimento Social/SEDES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE 
FÉRRER - MA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO. REFEREN-
TE: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2020, 
ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2020 DA PREFEI-
TURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES. OBJE-
TO: Contratação de empresa para fornecimento de medicamentos.EM-
PRESA: MARCIO G. A. JALES-ME, CNPJ nº 13.757.465/0001-33.
VALOR: R$ 760.969,47 (setecentos e sessenta mil, novecentos e ses-
senta e nove reais e quarenta e sete centavos)“Homologo e Ratifico 
o julgamento referente ao objeto em epigrafe, conforme Adjudicação 
do Pregoeiro e sua Equipe de Apoio e autorizo a despesa” São Vicente 
Férrer - MA, 08 de março de 2021.DIEGO FREITAS FIGUEIREDO-
Secretário Municipal de Saúde de São Vicente Férrer-MA.

TERMOS DE RATIFICAÇÃO

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS
 HOSPITALARES - EMSERH

TERMO DE RATIFICAÇÃO Nº 38/2021. INEXIGIBILIDADE 
- Processo nº 75755/2020 – EMSERH. O Presidente da Empresa 
Maranhense de Serviços Hospitalares – EMSERH, Marcos Antônio 
da Silva Grande, CPF: 746.418.162-04, no uso de suas atribuições le-
gais, resolve ratificar a INEXIGIBILIDADE de licitação, nos termos 
do art. 30, I, da Lei Federal nº 13.303/2016 e art. 170, I, do RILC/
EMSERH, cujo objeto trata da contratação de empresa para pres-
tação de serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos, para 
atender as necessidades da SEDE Administrativa da EMSERH. Con-
tratada COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO 
MARANHÃO - CAEMA, CNPJ Nº 06.274.757/0001-50. Repre-
sentante Legal: André dos Santos Paula, CPF: 184.545.998-94 e José 
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Oliveira Ataídes, CPF: 206.770.813-91 . Valor Total Estimado: R$ 
28.395,72 (vinte e oito mil, trezentos e noventa e cinco reais e seten-
ta e dois centavos).  Unidade Orçamentária: 21202 – EMSERH; 
Natureza da Despesa: 4-3-02-02-03 – Água e Esgoto.  Prazo de 
vigência: 12 (doze) meses a contar da data da assinatura do contrato. 
Publique-se. São Luís/MA, 10 de março de 2021.Marcos Antônio da 
Silva Grande - Presidente da EMSERH.

TERMO DE RATIFICAÇÃO Nº 37/2021. DISPENSA DE LICITA- 
ÇÃO - Processo nº 32142/2021-EMSERH. O Presidente da Empre-
sa 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. 
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 para locação de computadores, com monitor, mouse, 
teclado e estabilizador, para atender as necessidades do Hospital de 
Campanha de Imperatriz/MA, unidade de saúde administrada pela 
EMSERH. Contratada: MICROWAY TECNOLOGIA DE INFOR-
MÁTICA LTDA, CNPJ Nº 04.490.620/0001-07. Representante 
Legal: Márcio Roberto Gatinho Sodré, CPF: 644.378.173-20. Valor 
Total Contratado: R$ 58.800,00 (cinquenta e oito mil e oitocentos 
reais).  Unidade Orçamentária: 21202 – EMSERH; Natureza da 
despesa: 4-3-02-01-100 – Locação de computadores.  Prazo de vi-
gência: 180 (cento e oitenta) dias a contar da data da assinatura do 
contrato. Publique-se. São Luís/MA, 10 de março de 2021.Marcos 
Antônio da Silva Grande- Presidente da EMSERH.

TERMO DE RATIFICAÇÃO Nº 39/2021.DISPENSA DE LICITA-
ÇÃO - Processo nº 32810/2021 – EMSERH. O Presidente da Em-
presa 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. 29, XV, da Lei Federal nº 13.303/2016 e art. 169, XV, 
do RILC/EMSERH, cujo objeto trata da contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços continuados de vigilância 
patrimonial e segurança armada, diurna e noturna, para atender a de-
manda do Hospital de Campanha de Imperatriz, administrado pela 
EMSERH. Contratada: NORCIA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL 
EIRELI, CNPJ Nº 11.393.595/0002-90. Representante Legal: Telma 
Pereira dos Santos Sodré, CPF: 279.475.803-91. Valor Total Contra-
tado: R$ 94.211,21 (noventa e quatro mil duzentos e onze reais e vinte 
e um centavos).  Unidade Orçamentária: 21202 – EMSERH; Natu-
reza da Despesa: 4-3-02-01-07 – Serviços Terceirizados – Vigilância 
e Segurança.  Prazo de vigência: 180 (cento e oitenta) dias a contar da 
data da assinatura do contrato. Publique-se. São Luís/MA, 09 de março 
de 2021.Marcos Antônio da Silva Grande-- Presidente da EMSERH.

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE DO 
MARANHÃO

TERMO DE RATIFICAÇÃO. O Presidente da Câmara Municipal 
de Lagoa Grande do Maranhão – MA, em atendimento ao disposto 
no art. 26 da Lei 8.666/93, RATIFICA o processo de Dispensa de 
Licitação sob nº 007/2021 apresentado pela Comissão Permanente de 
Licitação, cujo objeto trata da prestação dos serviços de hospedagem 
e alimentação do web site e Diário Oficial na forma da LC 131/2009 
e Lei nº 12.527/2011, para atender as necessidades da Câmara Mu-
nicipal de Lagoa Grande do Maranhão - MA, em favor da empresa 
R. Castro Araújo EIRELI, inscrita no CNPJ nº 40.001.962/0001-80, se-
diada na Av. Gonçalo Barbosa Lima, nº 12, Centro, Lago dos Rodrigues 
- MA, no valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais). Lagoa Grande do 
Maranhão/MA, 03 de Março de 2021. José Vilemar Soares de Sousa. 
Presidente da Câmara Municipal de Lagoa Grande do Maranhão/MA.

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPECURU -
MIRIM/MA

TERMO DE RATIFICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE N.º 003/2021 
Reconheço e ratifico a Inexigibilidade de Licitação para a contratação da em-
presa de contabilidade M S ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTA-
BIL LTDA, inscrito sob o CNPJ Nº 27.667.045/0001-70, para prestação de 
Assessoria e Consultoria em Contabilidade pública, sistema contábil e folha 
de pagamento, pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir da assina-
tura do contrato, nos termos do art. 25, inciso II c/c art. 13, incisos, III e V da 
Lei n.º 8.666/93 c/c o regulamento da Lei nº 14.039/2020 e suas alte-
rações, atendido ao disposto no Parágrafo Único do art. 26 do mesmo 
diploma legal, com valor global de R$ 192.000,00 (Cento e noventa 
e dois mil reais) perfazendo o valor mensal de R$ 16.000,00 (Dezesseis 
mil reais), tendo em vista o constante do presente processo, o qual foi 
submetido ao exame da Assessoria Jurídica, que emitiu parecer favorá-
vel. Em cumprimento ao disposto no artigo 26 da Lei nº 8.666/1993, 
DETERMINO a publicação da presente ratificação no Diário Oficial 
do Estado do Maranhão (DOE/MA), para que produza os efeitos legais. 
SOLICITO, ainda, que sejam adotadas as medidas cabíveis para a con-
tratação da referida empresa. Publique-se e cumpra-se. CLEOMAR 
RODRIGUES DOS SANTOS LOPES - Presidente da Câmara Muni-
cipal - Itapecuru Mirim/MA, 25 de fevereiro de 2021.

TERMO DE RATIFICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE N.º 004/2021 
Reconheço e ratifico a Inexigibilidade de Licitação para a contratação da 
empresa de contabilidade - especializada em controle interno - K J RODRI-
GUES ARAUJO BANDEIRA DE MELO - ME, inscrito sob o CNPJ 
Nº 26.229.652/0001-96, para prestação de consultoria e assessoria em 
Gestão Pública direcionada ao Controle Interno da Câmara Munici-
pal de Itapecuru Mirim, pelo período de 10 (dez) meses, contados a 
partir da assinatura do contrato, nos termos do art. 25, inciso II c/c 
art. 13, incisos, III e V da Lei n.º 8.666/93 c/c o regulamento da Lei 
nº 14.039/2020 e suas alterações, atendido ao disposto no Parágra-
fo Único do art. 26 do mesmo diploma legal, com valor global de 
126.000,00 (Cento e vinte e seis mil reais) perfazendo o valor men-
sal de R$ 12.600,00 (Doze mil e seiscentos reais), tendo em vista o 
constante do presente processo, o qual foi submetido ao exame da 
Assessoria Jurídica, que emitiu parecer favorável. Em cumprimento 
ao disposto no artigo 26 da Lei nº 8.666/1993, DETERMINO a pu-
blicação da presente ratificação no Diário Oficial do Estado do Ma-
ranhão (DOE/MA), para que produza os efeitos legais. SOLICITO, 
ainda, que sejam adotadas as medidas cabíveis para a contratação da 
referida empresa. Publique-se e cumpra-se. CLEOMAR RODRI-
GUES DOS SANTOS LOPES - Presidente da Câmara Municipal 
- Itapecuru Mirim/MA, 25 de fevereiro de 2021.

TERMO DE RATIFICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE N.º 002/2021 
Reconheço e ratifico a Inexigibilidade de Licitação para a contratação do 
escritório de advocacia BARCELOS E FREIRE ADVOGADOS AS-
SOCIADOS, inscrito sob o CNPJ Nº 25.071.037/0001-31, para prestação 
de Consultoria e Assessoria Jurídica em direito administrativo com ênfase 
em Licitações e Contratos Administrativos, pelo período de 10 (dez) meses, 
contados a partir da assinatura do contrato, nos termos do art. 25, inciso II 
c/c art. 13, incisos, III e V da Lei n.º 8.666/93 c/c o regulamento da Lei nº 
14.039/2020 e suas alterações, atendido ao disposto no Parágrafo Único do 
art. 26 do mesmo diploma legal, com valor global de R$ 130.000,00 (Cento 
e trinta mil reais) perfazendo o valor mensal de R$ 13.000,00 (Treze mil 
reais), tendo em vista o constante do presente processo, o qual foi subme-
tido ao exame da Assessoria Jurídica, que emitiu parecer favorável. 
Em cumprimento ao disposto no artigo 26 da Lei nº 8.666/1993, DE-
TERMINO a publicação da presente ratificação no Diário Oficial do 
Estado do Maranhão (DOE/MA), para que produza os efeitos legais. 
SOLICITO, ainda, que sejam adotadas as medidas cabíveis para a 
contratação da referida empresa. Publique-se e cumpra-se. CLEO-
MAR RODRIGUES DOS SANTOS LOPES - Presidente da Câma-
ra Municipal - Itapecuru Mirim/MA, 25 de Fevereiro de 2021.


