
58  QUARTA - FEIRA, 17 - MARÇO - 2021   D.O. PUBLICAÇÕES DE TERCEIROS

Serviços Especializados LTDA como parceiras, a primeira de CNPJ 
nº 13.127.340/0001-20 e a segunda de CNPJ n° 00.801.512/0010-
48. ; OBJETO: O presente TERMO DE COOPERAÇÃO tem, por 
objeto, o atendimento das demandas do PARCEIRO, atreladas às ofi-
cinas de trabalho mantidas pela SEAP nas dependências dos estabe-
lecimentos penais que integram o Sistema Penitenciário Maranhense, 
empregando, em toda a cadeia produtiva de bens e de prestação de 
serviços, mão de obra carcerária. FUNDAMENTAÇÃO LE-
GAL: Lei Federal n.º 8.666/93 e art. 116, §1°, no Decreto Fede-
ral nº 6.170/2007, no que couber; em tudo observados a Lei Federal 
nº 7.210/1984, a Lei Estadual nº 10.182/2014 e o Decreto Estadual 
nº 31.462/2015. DO REPASSE: As despesas oriundas das obriga-
ções assumidas pelas partes por ocasião deste termo executar-se-ão 
às expensas da parceira ÁGILE CORP SERVIÇOS ESPECIALI-
ZADOS LTDA. VIGÊNCIA: O presente plano de trabalho vigerá 
por 120 (cento e vinte) meses. SIGNATÁRIOS: Murilo Andrade de 
Oliveira, CPF nº 976.346.386-68 – Secretário/SEAP, pela SEAP, e O 
Sr. Daniel Sousa Castro Filho, CPF nº 932.911.163-72 pela ÁGILE 
CORP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA. TRANSCRIÇÃO: 
O presente plano de trabalho foi transcrito em livro próprio desta 
Unidade Gestora de Profissionalização, Trabalho e Renda. PLANO 
DE TRABALHO: As fases e etapas de execução se darão conforme 
elucidado no Plano de Trabalho, anexo e indissociável do presente 
convênio. DATA DE ASSINATURA: 05 de março de 2021 as partes 
assinaram o presente plano. São Luís/MA, 15 de março de 2021. Sa-
rah Zanetti-Assessora de Convênios e Parcerias.

RESENHA DE TERMO. Ref.: PROCESSO Nº 0050738/2020 
– SEAP/MA; ESPÉCIE: Termo de Cooperação  Técnica – 03/2021 
SEAP de 05/03/2021, que consiste na ampla colaboração entre as ins-
tituições parceiras, possibilitando a consecução da finalidade institu-
cional da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, adoção 
de medidas necessárias à continuidade da política pública incremen-
tada por meio da inserção de pessoas presas em ciclo produtivo, dan-
do fiel cumprimento à Lei de Execução Penal, em especial no que 
tange à ressocialização dos sentenciados por meio da sua capacitação 
profissional e inclusão/reintegração social. PARTES: Secretaria de 
Estado de Administração Penitenciária – SEAP/MA e J. MENESES 
CONSTRUÇÕES LTDA como parceiras, a primeira de CNPJ nº 
13.127.340/0001-20 e a segunda de CNPJ n° 00.258.683/0001-81. ; 
OBJETO: O presente TERMO DE COOPERAÇÃO tem, por objeto, 
o atendimento das demandas do PARCEIRO, atreladas às oficinas de 
trabalho mantidas pela SEAP nas dependências dos estabelecimentos 
penais que integram o Sistema Penitenciário Maranhense, empregan-
do, em toda a cadeia produtiva de bens e de prestação de serviços, 
mão de obra carcerária. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Fe-
deral n.º 8.666/93 e art. 116, §1°, no Decreto Federal nº 6.170/2007, 
no que couber; em tudo observados a Lei Federal nº 7.210/1984, a 
Lei Estadual nº 10.182/2014 e o Decreto Estadual nº 31.462/2015. 
DO REPASSE: As despesas oriundas das obrigações assumidas 
pelas partes por ocasião deste termo executar-se-ão às expensas da 
parceira J. MENESES CONSTRUÇÕES LTDA. VIGÊNCIA: O 
presente plano de trabalho vigerá por 36 (trinta e seis) meses. SIG-
NATÁRIOS: Murilo Andrade de Oliveira, CPF nº 976.346.386-68 – 
Secretário/SEAP, pela SEAP, e O Sr. João José Meneses Silva, CPF 
nº 160.943.443-91pela J. MENESES CONSTRUÇÕES LTDA. 
TRANSCRIÇÃO: O presente plano de trabalho foi transcrito em 
livro próprio desta Unidade Gestora de Profissionalização, Trabalho e 
Renda. PLANO DE TRABALHO: As fases e etapas de execução se 
darão conforme elucidado no Plano de Trabalho, anexo e indissociá-
vel do presente convênio. DATA DE ASSINATURA: 05 de março de 
2021 as partes assinaram o presente plano. São Luís/MA, 15 de mar-
ço de 2021. Sarah Zanetti-Assessora de Convênios e Parcerias.

RESENHA DE TERMO. Ref.: PROCESSO Nº 0030822/2021 
– SEAP/MA; ESPÉCIE: Termo de Cooperação  Técnica – 01/2021 
SEAP de 12/03/2021, que consiste na ampla colaboração entre as 
instituições parceiras, possibilitando a consecução da finalidade ins-
titucional da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, 

adoção de medidas necessárias à continuidade da política pública in-
crementada por meio da inserção de pessoas presas em ciclo produti-
vo, dando fiel cumprimento à Lei de Execução Penal, em especial no 
que tange à ressocialização dos sentenciados por meio da sua capa-
citação profissional e inclusão/reintegração social. PARTES: Secre-
taria de Estado de Administração Penitenciária – SEAP/MA e ETE-
CH CONSTRUÇÕES LTDA como parceiras, a primeira de CNPJ nº 
13.127.340/0001-20 e a segunda de CNPJ n° 23.672.082/0001-16. ; 
OBJETO: O presente TERMO DE COOPERAÇÃO tem, por objeto, 
o atendimento das demandas do PARCEIRO, atreladas às oficinas 
de trabalho mantidas pela SEAP nas dependências dos estabeleci-
mentos penais que integram o Sistema Penitenciário Maranhense, 
empregando, em toda a cadeia produtiva de bens e de prestação de 
serviços, mão de obra carcerária. FUNDAMENTAÇÃO LE-
GAL: Lei Federal n. º 8.666/93 e art. 116, §1°, no Decreto Federal 
nº 6.170/2007, no que couber; em tudo observados a Lei Federal nº 
7.210/1984, a Lei Estadual nº 10.182/2014 e o Decreto Estadual nº 
31.462/2015. VIGÊNCIA: O presente plano de trabalho vigerá por 
36 (trinta e seis) meses. SIGNATÁRIOS: Murilo Andrade de Olivei-
ra, CPF nº 976.346.386-68 – Secretário/SEAP, pela SEAP, e a Sra. 
Mayana Junia Pereira Almeida, CPF nº 071.261.143-62 pela ETE-
CH CONSTRUÇÕES LTDA.  TRANSCRIÇÃO: O presente plano 
de trabalho foi transcrito em livro próprio desta Unidade Gestora de 
Profissionalização, Trabalho e Renda. PLANO DE TRABALHO: 
As fases e etapas de execução se darão conforme elucidado no Plano 
de Trabalho, anexo e indissociável do presente convênio. DATA DE 
ASSINATURA: 12 de março de 2021 as partes assinaram o presente 
plano. São Luís/MA, 15 de março de 2021. Sarah Zanetti-Assessora 
de Convênios e Parcerias.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO - MA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DE 
LICITAÇÃO Nº 01/2021. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
022.05.03.2021. OBJETO: Contratação de empresa especiali-
zada no fornecimento de assinatura de ferramenta de pesquisa e 
comparação de preços praticados pela Administração Pública, para 
atender a necessidade da Secretaria Municipal de Planejamento. Va-
lor anual total de R$ 9.875,00 (Nove Mil, Oitocentos e Setenta e Cinco 
Reais). O Prefeito Municipal resolve HOMOLOGAR o processo a 
Inexigibilidade de Licitação em epígrafe. Riachão – MA, 11 de março 
de 2021. Ruggero Felipe Menezes dos Santos - Prefeito Municipal.

TERMOS DE RATIFICAÇÃO

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS 
HOSPITALARES – EMSERH

TERMO DE RATIFICAÇÃO Nº 40/2021. DISPENSA DE LICI-
TAÇÃO - Processo nº 32692/2021 – 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. 29, XV, da Lei Federal nº 13.303/2016 e art. 169, XV, 
do RILC/EMSERH, cujo objeto trata da contratação de empresa es-
pecializada na prestação de serviços médicos de infectologista, para 
atender a demanda do Hospital de Campanha de Imperatriz, admi-
nistrado pela EMSERH. Contratada: SILVA E FERREIRA LTDA, 
CNPJ Nº 24.243.871/0001-02. Representante Legal: Bianca da Silva 


