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do número de órgãos não participantes que aderirem. CLÁUSULA 
OITAVA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO 
DE PREÇOS Parágrafo Primeiro - A presente Ata de Registro 
de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, pelo ÓRGÃO GE-
RENCIADOR, por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou 
força maior, e nas seguintes hipóteses: a) O Fornecedor descumprir 
as condições desta Ata de Registro de Preços; b) Se recusar a assinar 
contrato, não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente 
no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável 
c) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tor-
nar superior àqueles praticados no mercado. d) Sofrer sanção prevista 
nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei n° 8.666/1993, ou 
no art. 7º da Lei n° 10.520/2002. Parágrafo Segundo – Ocorrendo 
cancelamento do preço registrado, o(s) Fornecedor(es) será(ão) co-
municado(s) formalmente, através de documento que será juntado ao 
processo administrativo da presente Ata, após sua ciência. Parágrafo 
Terceiro No caso de recusa do Fornecedor em dar ciência da decisão, 
a comunicação será feita através de publicação no Diário Oficial do 
Estado do Maranhão, considerando-se cancelado o preço registrado 
a partir dela; Parágrafo Quarto – A solicitação do Fornecedor para 
cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pelo ÓR-
GÃO GERENCIADOR, facultando-se à este, neste caso, a aplicação 
das penalidades cabíveis. CLÁUSULA NONA - DAS DISPOSI-
ÇÕES FINAIS Parágrafo Primeiro - Todas as alterações que se 
fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de 
Termo Aditivo ou Apostilamento à presente Ata de Registro de Pre-
ços, conforme o caso. Parágrafo Segundo - Integra esta Ata, o Edi-
tal de PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021– SARP/MA e seus 
anexos e as propostas das empresas registradas nesta Ata. Parágrafo 
terceiro - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº 
8.666, de 21 de Junho de 1993, a Lei Complementar n° 123/2006, a 
Lei nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e o Decreto Estadual nº 36.184, 
de 21 de Setembro de 2020. CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO 
Fica eleito o foro da comarca desta cidade de São Luís, capital do 
Estado do Maranhão, com renúncia expressa de qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do 
presente instrumento. E por estarem, assim, justas e contratadas, as 
partes assinam o presente.São Luís – MA, 27 de abril de 2021.Dei-
mison Neves dos Santos Secretário Adjunto de Registro de Preços 
SARP/SEGEP Luiz Carlos Machado FRIOLAR COMÉRCIO E 
SERVIÇOS DE ELETROELETRÔNICOS LTDA.
 

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS 
HOSPITALARES - EMSERH

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2021-EMSERH PRO-
CESSO Nº 152.722/2020-EMSERH LICITAÇÃO ELETRÔNI-
CA Nº 072/2021 – CSL/EMSERH Pelo presente instrumento, a Em-
presa Maranhense de Serviços Hospitalares - EMSERH, inscrita 
no CNPJ nº 18.519.709/0001-63, com sede na Avenida Borborema, 
quadra 16, nº 25, Calhau. CEP: 65.071-360 – São Luís/MA, dora-
vante denominada ORGÃO GERENCIADOR E PARTICIPAN-
TE, neste ato representado por seu titular, MARCOS ANTONIO 
DA SILVA GRANDE, Presidente da EMSERH, portador do CPF 
nº 746.418.162-04, considerando a LICITAÇÃO ELETRÔNICA 
Nº 072/2021 – CSL/EMSERH, para REGISTRO DE PREÇOS, 
cujo resultado registrado na Ata da Sessão Pública realizada em 16 
de março de 2021, indica como vencedora a empresa J. J. R. VIA-
NA EIRELI, e a respectiva homologação às fls. 210 do Processo nº 
152.722/2020-EMSERH. RESOLVE: Registrar os preços do forne-
cimento proposto pela empresa J. J. R. VIANA EIRELI, inscrita no 
CNPJ: 41.480.591/0001-29, localizada na Av. Brasil, n. 09, Quadra 
01, LOTE 09, bairro Olho D’agua, São Luís-MA, CEP 65065-070, 
representada pelo Sr. JOAQUIM JOSÉ RIBEIRO VIANA, porta-
dora do RG: 106898699-6 SSP-MA e o CPF: 408.106.743-08, nas 
quantidades estimadas, de acordo com a classificação por ela al-
cançada, por lote, atendendo as condições previstas no instrumen-

to convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, 
sujeitando-se as partes às normas estabelecidas no Regulamento 
Interno de Licitações e Contratos da EMSERH, disponível em “www.
emserh.ma.gov.br”, da Lei Estadual nº 9.529, de 23 de novembro de 
2011, da Lei Estadual n° 10.403 de 29 de dezembro de 2015, do De-
creto Estadual n° 31.553, 16 de março de 2016 e do Decreto Estadual 
n° 33.358, de 19 de setembro de 2017, aplicando subsidiariamente a 
Lei Federal n° 13.303, de 30 de junho de 2016 e Lei Complementar 
n° 123 de 14 de dezembro de 2006 e suas alterações. CLÁUSULA 
PRIMEIRA – DO OBJETO Parágrafo Primeiro - A presente Ata 
tem por objeto contratação de empresa para aquisição de OPME – 
órteses, próteses e materiais especiais (curativos especiais p/ tra-
tamento de epidermólise bolhosa), para atender as necessidades 
das unidades de saúde administradas pela EMSERH, conforme 
especificações e condições constantes nos Anexos do Edital da LICI-
TAÇÃO ELETRÔNICA Nº 072/2021 – CSL/EMSERH, que passa 
a fazer parte desta Ata, juntamente com a documentação e proposta 
de preços apresentadas pelas licitantes vencedoras, conforme consta 
nos autos do Processo nº 152.722/2020-EMSERH.  Parágrafo Se-
gundo - Este instrumento não obriga a contratação, nem mesmo nas 
quantidades indicadas no ANEXO ÚNICO deste documento, poden-
do a EMSERH promover as aquisições de acordo com as suas neces-
sidades. CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DA ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS Parágrafo Único - A presente Ata terá 
validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua publicação.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA GERÊNCIA DA ATA DE RE-
GISTRO DE PREÇOS  Parágrafo Primeiro - O gerenciamento 
deste instrumento caberá à Empresa Maranhense de Serviços Hos-
pitalares – EMSERH, através da Comissão Setorial de Licitação - 
CSL, nos seus aspectos operacionais, consoante o art. 2° do Decreto 
Estadual nº 33.358, de 19 de setembro de 2017 e o Regulamento 
Interno de Licitações e Contratos da EMSERH disponível em 
“www.emserh.ma.gov.br”. Parágrafo Segundo – A presente Ata de 
Registro de Preços poderá ser utilizada para aquisições do respecti-
vo objeto, por participantes de mesma natureza jurídica da Empre-
sa Maranhense de Serviços Hospitalares - EMSERH. CLÁUSULA 
QUARTA – DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITA-
TIVOS. Parágrafo Único - Os preços registrados, as especificações 
dos produtos, os quantitativos, marcas, empresas beneficiárias e 
representante(s) legal(is) das empresa(s), encontram-se elencados 
no ANEXO ÚNICO da Ata de Registro de Preços. CLÁUSULA 
QUINTA – DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA. Parágrafo 
Primeiro – A Contratada fica obrigada a fornecer os produtos no en-
dereço indicado no Contrato e/ou Ordem de Fornecimento emitida 
pela EMSERH. Parágrafo Segundo – O prazo para o início do for-
necimento será de acordo com a necessidade da EMSERH, contados 
a partir da assinatura do contrato ou do recebimento da “Ordem de 
Fornecimento”, conforme disposto no Edital e seus anexos. CLÁU-
SULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA Parágrafo 
Único - A empresa detentora/consignatária desta Ata de Registro de 
Preços poderá ser convocada a firmar contratações, observadas as 
condições fixadas neste instrumento, no edital do certame e legislação 
pertinente. CLÁUSULA SÉTIMA – DA REVISÃO DE PREÇOS
Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vi-
gência da presente Ata, admitida a revisão no caso de desequilíbrio da 
equação econômico-financeira inicial deste instrumento. Parágrafo 
Primeiro - Os preços registrados que sofrerem revisão, não poderão 
ultrapassar os preços praticados no mercado. Parágrafo Segundo - 
Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de merca-
do, a EMSERH solicitará à(s) empresa(s) beneficiária(s), mediante 
correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo 
ao mercado. CLAUSULA OITAVA - DA ADESÃO A ATA DE RE-
GISTRO DE PREÇOS Desde que devidamente justificada a van-
tagem, a ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser 
utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública 
que não tenha participado do certame, desde que tenha a mesma na-
tureza jurídica da Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares, 
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mediante anuência da EMSERH. Parágrafo Primeiro - Os órgãos e 
entidades que não participaram do registro de preços, quando deseja-
rem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão 
gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão. 
Parágrafo Segundo - Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de 
registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar 
pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde 
que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da 
ata, assumidas com a EMSERH. Parágrafo Terceiro - As aquisições 
ou contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão 
exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos 
itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de 
preços para a EMSERH, não podendo ainda, exceder na totalidade, 
ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro 
de preços para a EMSERH, independente do número de órgãos não 
participantes que aderirem. CLÁUSULA NONA – DO REGISTRO 
ADICIONAL DE PREÇOS Após o encerramento da etapa compe-
titiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta 
do licitante vencedor; Parágrafo Primeiro - Para registro adicional 
de preços dos demais licitantes, será exigida a análise da documen-
tação de habilitação; Parágrafo Segundo - A apresentação de novas 
propostas não prejudicará o resultado do certame em relação ao lici-
tante vencedor; Parágrafo Terceiro - Além do preço do 1º (primeiro) 
colocado, serão registrados preços de outro fornecedor, desde que as 
ofertas sejam em valores iguais ao do licitante vencedor; Parágrafo 
Quarto - O registro a que se refere o parágrafo terceiro tem por obje-
tivo o cadastro de reserva, no caso de exclusão do primeiro colocado 
da Ata de Registro de Preços, nas hipóteses previstas no arts. 18, II, 
19, Decreto Estadual 31.553/2016, devendo ser registrados obede-
cendo à ordem prevista do art. 11, § 3º referido Decreto Estadual e o 
art. 155, § 2º do Regulamento Interno de Licitações e Contratos 
da EMSERH. CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO 
DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Parágrafo Primeiro - A 
presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno 
direito, pelo EMSERH, quando: a) Descumprir as condições da ata 
de registro de preços;  b) Não formalizar contrato ou instrumento 
equivalente decorrente do registro de preços ou não retirar ou de-
volver devidamente assinado o instrumento contratual, o pedido de 
compra ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela EM-
SERH, sem justificativa aceitável; c) Não aceitar reduzir o seu preço 
registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no 
mercado; d) Sofrer sanção prevista nos artigos 212 e 213 do Regula-
mento Interno de Licitações e Contratos da EMSERH; e) For decla-

rada inidônea pela União, por Estado, pelo Distrito Federal ou pelos 
municípios do Estado do Maranhão, enquanto perdurarem os efeitos 
da sanção; f) O fornecedor der causa à rescisão de contrato decor-
rente do registro de preços;  g) Em qualquer das hipóteses de inexe-
cução total ou parcial do contrato decorrente do registro de preços. 
Parágrafo Segundo – Ocorrendo cancelamento do preço registrado, 
a(s) empresa(s) beneficiária(s) será(ão) comunicado(s) formalmente, 
através de documento que será juntado ao processo administrativo 
da presente Ata, após sua ciência. Parágrafo Terceiro – No caso de 
recusa do Fornecedor em dar ciência da decisão, a comunicação será 
feita através de publicação no Diário Oficial do Estado do Maranhão, 
considerando-se cancelado o preço registrado a partir dela. Parágra-
fo Quarto – A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos 
preços registrados poderá não ser aceita pela EMSERH, facul-
tando-se à este, neste caso, a aplicação das penalidades cabíveis. 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA PUBLICAÇÃO Pará-
grafo Único - A EMSERH fará publicar a presente Ata no Diário 
Oficial do Estado, após a sua assinatura, nos termos da Legislação vi-
gente. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES 
FINAIS Parágrafo Primeiro - Todas as alterações que se fizerem 
necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de Termo 
Aditivo ou Apostilamento, a presente Ata de Registro de Preços, con-
forme o caso. Parágrafo Segundo - Integra esta Ata, o Edital da LI-
CITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 072/2021 – CSL/EMSERH e seus 
anexos e as propostas das empresas registradas nesta Ata. Parágrafo 
Terceiro - Poderá haver modificações nos locais da entrega dos mate-
riais caso em que a CONTRATANTE notificará a CONTRATADA. 
Parágrafo Quarto - Os casos omissos serão resolvidos de acordo 
com Regulamento Interno de Licitações e Contratos da EMSERH, 
disponível em “www.emserh.ma.gov.br”, da Lei Estadual nº 9.529, 
de 23 de novembro de 2011, da Lei Estadual n° 10.403 de 29 de 
dezembro de 2015, do Decreto Estadual n° 31.553, 16 de março de 
2016 e do Decreto Estadual n° 33.358, de 19 de setembro de 2017, 
aplicando subsidiariamente a Lei Federal n° 13.303, de 30 de junho 
de 2016 e Lei Complementar n° 123 de 14 de dezembro de 2006 e 
suas alterações. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO 
Fica eleito o foro da capital do Estado do Maranhão, com renúncia 
expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirim-
ir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento. E por estarem, 
assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente, na presença 
de duas testemunhas. São Luís (MA), 19 de abril de 2021. MARCOS 
ANTONIO DA SILVA GRANDE Presidente da EMSERH JOA-
QUIM JOSÉ RIBEIRO VIANA J. J. R. VIANA EIRELI.

ANEXO ÚNICO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS REF.: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2021 - EMSERH LICI-
TAÇÃO ELETRÔNICA N.º 072/2021 – CSL/EMSERH PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 152.722/2020 - EMSERH VALIDADE 
DA ATA: 12 (DOZE) MESES Este documento integra a Ata de Registro de Preços nº 009/2021 - EMSERH, celebrada entre a EMPRESA 
MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EMSERH, e as Empresas que tiveram seus preços registrados, em face à realização 
da LICITAÇÃO ELETRÔNICA N° 072/2021 – CSL/EMSERH. OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de OPME – órteses, 
próteses e materiais especiais (curativos especiais p/ tratamento de epidermólise bolhosa), para atender as necessidades das unidades 
de saúde administradas pela EMSERH.

QUADRO 1 – DADOS DA EMPRESA BENEFICIÁRIA.

EMPRESA: J. J. R. VIANA EIRELI

CNPJ n° 41.480.591/0001-29 Telefone/Fax: (98) 3089-4241

Endereço: Av. Brasil, n. 09, Quadra 01, LOTE 09, bairro Olho 
D’agua, São Luís-MA, CEP 65065-070 E-mail: saudehospitalar2014@hotmail.com

QUADRO 2 – SERVIÇO / MATERIAL REGISTRADO

ITEM ESPECIFICAÇÕES QUANTIDADE UND. EMPRESA  CUSTO 
UNITÁRIO 

 VALOR 
TOTAL 
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1

ESPUMA PARA TRANSFERÊNCIA 
DE EXSUDATO, AUTOADERENTE, 
ATRAUMÁTICO, RECORTÁVEL 
E FLEXÍVEL, COMPOSTO POR 
CAMADA DE SILICONE SUAVE 
E CAMADA FINA DE ESPUMA 
DE POLIURETANO, SEM FILME 
TRANSPARENTE NA PARTE SUPE-
RIOR, ESTERILIZADO A ÓXIDO 
DE ETILENO, MEDINDO 20CMX-
50CM(1000CM²). REFERÊNCIA: 
MEPILEX TRANSFER.

7200 UND

J. J. R. VIANA 
EIRELI
CNPJ n° 

41.480.591/0001-29
R$ 650,00 R$ 

4.680.000,00

TOTAL GLOBAL: R$ 4.680.000,00

São Luís (MA), 19 de abril de 2019. MARCOS ANTONIO DA SILVA GRANDE Presidente da EMSERH JOAQUIM JOSÉ RIBEIRO 
VIANA  J. J. R. VIANA EIRELI.

AVISOS

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA 
FAMILIAR

AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 01/2021 – SAF 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0002612/2021– SAF. O 
PRESIDENTE DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA 
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA FAMILIAR – 
SAF torna público que a licitação epigrafada fica REMARCADA para 
às 14h00min do dia 02 de junho de 2021, na Sala de Reuniões desta 
Secretaria, situada na Avenida São Luís Rei de França, nº 1-C, bairro 
Turu, São Luís/MA, licitação na modalidade CONCORRÊNCIA, do 
tipo MENOR PREÇO POR LOTE, objetivando a contratação de 
empresa para implantação de Sistema de Dessalinização compreen-
dendo a execução de obras civis, fornecimento e dessalinizadores, 
capacitação de operadores, monitoramento e manutenção dos sis-
temas. O Edital e seus Anexos estão à disposição dos interessados no 
endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário de 13:00 às 18:00 horas, 
onde poderão ser obtidos mediante a apresentação de dispositivo de 
armazenamento de dados e no sítio oficial da SAF (www.saf.ma.gov.
br). São Luís (Ma), 26 de abril de 2021. JOÃO RODRIGO LISBOA 
SILVA  Presidente em exercício da CSL/SAF.

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO 
PENITENCIÁRIA

AVISO DE ADIAMENTO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 31/2021-CS-
LIC/SEAP PROCESSO Nº 131265/2020-SEAP.A Secretaria de Es-
tado de Administração Penitenciária – SEAP/MA, através de sua Comis-
são Setorial de Licitação, torna público aos interessados que o Pregão 
Eletrônico nº 31/2021-CSLIC/SEAP (aquisição de materiais plás-
ticos para acondicionamento de mobiliário), com data inicial de 
abertura dos envelopes marcada para o dia 30/04/2021, às 10h00min, 
fica ADIADO para o dia 12/05/2021, às 10h00min, tendo em vista 
o equívoco na conclusão do mesmo no Sistema SIASGNET/COM-
PRASNET. Quaisquer informações poderão ser obtidas através dos 
e-mails institucionais (cslicseap@gmail.com ou cslic@seap.ma.gov.
br) e celular (98) 99228-7275. PUBLIQUE-SE o presente aviso no 
Diário Oficial do Estado do Maranhão (DOE/MA), no site ofi-
cial da SEAP/MA, no Sistema SIASGNET/COMPRASNET e 
quadro mural localizado na recepção principal da SEAP/MA. 
São Luís/MA, 26 de abril de 2021.ANTONIO FELIPE GOMES 
DUARTE DE FARIAS Presidente da Comissão Setorial de Licita-
ção e Pregoeiro Oficial – SEAP/MA.

AVISO DE ADIAMENTO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 35/2021-CS-
LIC/SEAP PROCESSO Nº 60250/2021-SEAP.A Secretaria de 
Estado de Administração Penitenciária – SEAP/MA, através de sua 
Comissão Setorial de Licitação, torna público aos interessados que o 

Pregão Eletrônico nº 35/2021-CSLIC/SEAP (aquisição de colchonete 
tipo camping), com data inicial de abertura dos envelopes marcada para 
o dia 03/05/2021, às 10h00min, fica ADIADO para o dia 04/05/2021, 
às 10h00min, tendo em vista que a data de publicação do aviso original 
no DOE/MA não respeitou o lapso de 08 (oito) dias úteis para a data de 
reabertura da sessão. Quaisquer informações poderão ser obtidas através 
dos e-mails institucionais (cslicseap@gmail.com ou cslic@seap.ma.
gov.br) e celular (98) 99228-7275.PUBLIQUE-SE o presente avi-
so no Diário Oficial do Estado do Maranhão (DOE/MA), no site 
oficial da SEAP/MA, no Sistema SIASGNET/COMPRASNET 
e quadro mural localizado na recepção principal da SEAP/MA. 
São Luís/MA, 26 de abril de 2021. ANTONIO FELIPE GOMES 
DUARTE DE FARIAS Presidente da Comissão Setorial de Licita-
ção e Pregoeiro Oficial – SEAP/MA.

AVISO DE SUSPENSÃO. CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 002/2021-
SEAP PROCESSO Nº 9195/2021-SEAP. Em atenção à autotutela 
administrativa, e também, havendo a provocação de licitante inte-
ressado, constatou-se a necessidade de ajustes no Projeto Básico, o 
que poderá afetar a formulação das propostas, assim, a Secretaria de 
Estado de Administração Penitenciária, através de sua Comissão Se-
torial de Licitação, torna público que RESOLVE SUSPENDER a 
Concorrência Pública nº 02/2021-SEAP, cujo objeto trata da CON-
TRATAÇAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXE-
CUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA 
UPR DE CAXIAS, diga-se, que seria realizado na data de 18 de 
maio de 2021 às 10h00min, no auditório Central desta Seap, loca-
lizada na rua Gabriela Mistral, nº 716- Vila Palmeira, CEP – 65045-
070, nesta Capital. Informamos que será remarcada uma nova data 
a ser posteriormente publicada, obedecendo aos princípios constitu-
cionais e administrativos. Quaisquer informações podem ser obtidas 
através dos e-mails: cslic@seap.ma.gov.br ou cslicseap@gmail.com.  
PUBLIQUE-SE o presente aviso no Diário Oficial do Estado do 
Maranhão – DOE/MA, Diário Oficial da União(DOU), jornal de 
grande circulação e no sítio eletrônico desta SEAP. São Luís/MA, 
27 de abril de 2021. ANTONIO FELIPE GOMES DUARTE DE 
FARIAS Presidente da CSLIC/SEAP Mat. 851031-1.

SECRETARIA DE ESTADO DE ARTICULAÇÃO 
POLÍTICA

AVISO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS O Es-
tado do Maranhão, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO 
DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA - SECAP, vem divulgar sua in-
tenção de aderir, como CARONA, ao Registro de Preços, nos termos 
da Lei Federal 8.666/93, Lei Federal nº 10.520/2002, c/c Decreto nº 
31.553/2016, conforme especificações abaixo: • PREGÃO PRE-
SENCIAL Nº 018/2020 – SARP/MA;  • ATA DE REGISTRO 
DE PREÇOS Nº 097/2020 - SEGEP; • VIGÊNCIA DA ATA: 12 


