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adicionais serão prestadas na CSL/EMSERH localizada, na Av. Bor-
borema, Qd-16, n° 25, Bairro do Calhau, São Luís/MA no horário de 
08h00min às 12h00min e das 13h00min às 17h00min de segunda a 
sexta-feira, pelos e-mails csl@emserh.ma.gov.br e/ou stterffanny.
veras@emserh.ma.gov.br ou pelo Telefone (98) 3235-7333. São 
Luís (MA), 06 de março de 2019. STTERFFANNY ANDRÔMEDA 
MIRANDA VERAS-Agente de Licitação da EMSERH-Matricula n° 415

TERMO DE RATIFICAÇÃO Nº 004/2020. DISPENSA DE LI-
CITAÇÃO - Processo nº 166174/2019 – EMSERH. O Presidente 
da Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares – EMSERH, Mar-
cos Antônio da Silva Grande, CPF: 746.418.162-04, no uso de suas 
atribuições legais, resolve ratificar a DISPENSA de licitação, com 
base no art. 29, XV, da Lei nº 13.303/2016 c/c art. 169, XV, do 
Regulamento Interno de Licitações e Contratos/EMSERH, cujo 
objeto trata da contratação de empresa especializada para à aquisi-
ção de materiais e equipamentos para o TEA – CER Olho D’água, 
administrado pela EMSERH. Contratada: CATARINA FERREIRA 
SOUSA (COMERCIAL SOUSA), CNPJ Nº 04931991/0001-87. 
Representante Legal: Catarina Ferreira Sousa, CPF: 492.915.053-
15; Valor Contratado: R$ 16.267,00 (dezesseis mil e duzentos e 
sessenta e seis reais).  Unidade Orçamentária: 21202 – EMSERH; 
Natureza da Despesa: 4-3-02-03-21 – Materiais Recreativos. Pra-
zo de vigência: 180 (cento e oitenta) dias a contar da data de forne-
cimento. Publique-se.  São Luís/MA, 03 de março de 2020. Marcos 
Antônio da Silva Grande - Presidente da EMSERH

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO 
MARANHÃO – CAEMA

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2020 
– PRE/CAEMA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 747/2020 
- CAEMA. A Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão – 
CAEMA, UASG: 926291, realizará por meio do sistema Comprasnet 
às 09 horas (horário de Brasília) do dia 25 de março de 2020, na 
Rua Silva Jardim, nº 307, Centro, nesta Capital, Pregão Eletrônico, do 
tipo maior desconto, que tem por objeto o Registro de Preços para 
futura aquisição de transformadores de distribuição, trifásicos, com 
potências variando de 15 a 500 kVA, na tensão máxima de 15 kV, 
a serem utilizados em Unidades Operacionais diversas dos sistemas de 
abastecimento de água e afastamento de esgotos no interior e capital do 
Estado do Maranhão. 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 33.488, de 19 de outubro de 2017, e demais normas pertinen-
tes à espécie. Esse Edital e seus Anexos estão à disposição dos interessa-
dos no endereço eletrônico www.caema.ma.gov.br, onde poderão ser 
consultados gratuitamente, ou na sede da CAEMA na Rua Silva Jar-
dim, nº 307, bairro Centro, São Luís, CEP: 65.020-906. Informações 
adicionais, no mesmo endereço, pelos telefones (98) 3219-5016/5017 
e pelo e-mail centrallicitacao@caema.ma.gov.br.São Luís/MA, 06 
de março de 2020. JULIO ALBERTO NETTO LIMA-Pregoeiro 

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2020 –
PRE/CAEMA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3581/2019 
- 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 02 de abril de 2020, na 
Rua Silva Jardim, nº 307, Centro, nesta Capital, Pregão Eletrônico, 
do tipo maior desconto, que tem por objeto contratação de empresa 
especializada para a prestação de dos serviços de coleta e análises 
físico-químicas e bacteriológicas da água dos sistemas de abasteci-
mento de água. A presente licitação reger-se-á nos termos da nos ter-
mos 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 Com-
plementar n° 123, de 14 de dezembro 2006, do Decreto nº 10.024 de 

20/09/2019, Decreto Estadual nº 33.488, de 19 de outubro de 2017, e 
demais normas pertinentes à espécie. Esse Edital e seus Anexos estão 
à disposição dos interessados no endereço eletrônico www.caema.ma.
gov.br, onde poderão ser consultados gratuitamente, ou na sede da 
CAEMA na Rua Silva Jardim, nº 307, bairro Centro, São Luís, CEP: 
65.020-906. Informações adicionais, no mesmo endereço, pelos tele-
fones (98) 3219-5016/5017 e pelo e-mail centrallicitacao@caema.
ma.gov.br. São Luís/MA, 06 de março de 2020. JULIO ALBERTO 
NETTO LIMA-Pregoeiro

CONSULTA PÚBLICA Nº 01/2020. Objeto: Contratação de em-
presa para prestação de serviços de engenharia para redução de vo-
lume distribuído na Zona de Abastecimento Zona 5-A, em São Luís 
– MA, por meio de ações de controle de pressão, controle ativo de 
vazamentos, adequação da infraestrutura e ações comerciais, vincu-
ladas a resultados de Performance visando o aumento da eficiência 
operacional e incremento de arrecadação, com o objetivo de verificar 
os preços de mercado; ter conhecimento de eventuais dúvidas e cole-
tar sugestões de fornecedores, além de receber propostas detalhadas, 
com valores unitários e globais dos materiais necessários à execução. 
CONSIDERANDO o interesse da CAEMA na contratação mencio-
nada acima, conforme disposto na minuta do Termo de Referência, o 
Diretor Presidente informa que realizará a presente Consulta Pública 
com a finalidade de tornar mais transparente o processo de contrata-
ção, permitindo que especialistas e prestadores de serviços relacio-
nados ao objeto da contratação possam oferecer contribuições para 
o aperfeiçoamento do referido termo. Vale ressaltar que o período de 
10 (dez) dias úteis de disponibilização da Consulta Pública não con-
figura a abertura do processo de licitação propriamente dito. 1. DAS 
NORMAS E PROCEDIMENTOS DA CONSULTA. A presente 
consulta observará os seguintes critérios: a) A CAEMA não pagará 
qualquer valor pela consulta, mesmo a título de compensação de des-
pesas ou qualquer outro motivo; b) É direito da CAEMA aceitar ou 
recusar quaisquer sugestões apresentadas por empresas, especialistas 
ou interessados, não estando vinculado o Termo de Referências às pro-
postas elaboradas; c) A consulta ficará disponibilizada no site da Com-
panhia, na aba de licitações, no endereço eletrônico www.caema.ma.gov.
br, sítio em que também ficará disponível o acesso ao respectivo Termo 
de Referência;  d) Eventuais questionamentos e/ou sugestões deverão 
ser encaminhados, exclusivamente, ao e-mail centrallicitacao@caema.
gov.br, até 10 (dez) dias úteis após a publicação desta Consulta Pública 
no Diário Oficial do Estado do Maranhão, com o título/assunto “Aviso 
de Consulta Pública nº 01/2020 – CAEMA”. São Luís, 02 de março de 
2020. André dos Santos Paula-Diretor Presidente da CAEMA 

CONSULTA PÚBLICA Nº 02/2020. Objeto: Contratação de em-
presa de engenharia especializada em serviços de consultoria técnica 
e sistema de gerenciamento de faturas de energia elétrica, com ob-
jetivo de verificar os preços de mercado; ter conhecimento de even-
tuais dúvidas e coletar sugestões de fornecedores, além de receber 
propostas detalhadas, com valores unitários e globais dos materiais 
necessários à execução. CONSIDERANDO o interesse da CAEMA 
na contratação mencionada acima, conforme disposto na minuta do 
Termo de Referência, o Diretor Presidente informa que realizará a 
presente Consulta Pública com a finalidade de tornar mais transparen-
te o processo de contratação, permitindo que especialistas e presta-
dores de serviços relacionados ao objeto da contratação possam ofe-
recer contribuições para o aperfeiçoamento do referido termo. Vale 
ressaltar que o período de 10 (dez) dias úteis de disponibilização da 
Consulta Pública não configura a abertura do processo de licitação 
propriamente dito. 2. DAS NORMAS E PROCEDIMENTOS DA 
CONSULTA. A presente consulta observará os seguintes critérios: e) 
A CAEMA não pagará qualquer valor pela consulta, mesmo a título 
de compensação de despesas ou qualquer outro motivo; f) É direito 
da CAEMA aceitar ou recusar quaisquer sugestões apresentadas por 
empresas, especialistas ou interessados, não estando vinculado o 
Termo de Referências às propostas elaboradas; g) A consulta ficará 


