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SAÚDE

A EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA – EMAP, por meio da Comissão 
Setorial de Licitação – CSL/EMAP, torna público que realizará a LICITAÇÃO LRE ELETRÔNICA, tipo 
Menor Preço, no regime de contratação empreitada por preço unitário, no modo de Disputa 
Fechado, com orçamento sigiloso, no dia 08/01/2021, às 9h30, hora de Brasília, por meio do uso de 
recursos de tecnologia da informação, pelo site www.licitacoes-e.com.br, visando a contratação de 
empresa especializada para Execução dos serviços de Implantação de novos bens e demais melhorias 
no Terminal de Ferryboat do Cujupe, em Alcântara/MA, de acordo com o constante no Processo 
Administrativo n.º 1602/2020 - EMAP, de 22/10/2020 e especificações do Edital e seus Anexos, e em 
conformidade com as disposições do Regulamento de Licitações e Contratos da Empresa Maranhense 
de Administração Portuária - EMAP, às disposições dos artigos 42 a 49 da Lei Complementar n° 123, de 
14 de dezembro de 2006 e alterações, e à Lei Federal n° 13.303, de 30 de junho de 2016. O edital e seus 
anexos estão à disposição dos interessados no sítio www.emap.ma.gov.br, no link 
Transparência/Compras, podendo ainda ser adquirido gratuitamente na CSL/EMAP, durante os dias úteis, 
das 8h às 12h e das 13h às 17h, através da apresentação de dispositivo de armazenagem eletrônica (pen 
drive). Esclarecimentos e informações adicionais serão prestados aos interessados no sítio 
www.emap.ma.gov.br, no link transparência/compras, e ou notificação direta através de Ofício ou e-mail. 
Telefones: (98) 3216-6531, 3216-6532 e 3216-6533.

São Luís – MA, 11 de dezembro de 2020.
Flavia Alexsandra Noleto Miranda Carvalho

Gerente de Compras e Contratos da EMAP

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA - EMAP

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO LRE ELETRÔNICA N° 022/2020 – EMAP

Objeto: Registro de Preços para eventual e futura aquisição de Equipamentos Médicos Hospitalares, 
para atender às necessidades das Unidades de Saúde da Secretaria de Estado da Saúde do 
Maranhão/SES, de acordo com os quantitativos e discriminações transcritas no Termo de Referência e 
Edital; Abertura: 28/12/2020, às 9h (horário de Brasília); Local: Site do Portal de Compras do Governo 
Federal (https://www.gov.br/compras/pt-br/). Informações: Comissão Setorial Permanente de 
Licitação - CSL, localizada na Av. Professor Carlos Cunha, s/n, Jaracaty, São Luís-MA. CEP: 65.076-820; 
E-mail: csl@saude.ma.gov.br; Fones: (98) 3198-5558 e 3198-5559.

São Luís-MA, 9 de dezembro de 2020
MARCEL SALIB SOARES SANTOS

Pregoeiro da CSL/SES

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

COMISSÃO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2020
PROCESSO Nº 276851/2019/SES

A EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA – EMAP torna público aos 
interessados que a Licitação Pública PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2020-EMAP, cujo objeto é a 
contratação de empresa especializada para os serviços contínuos de monitoramento ambiental da 
dragagem de manutenção do canal de acesso e dos berços de atracação 100, 101, 102, 103 e 104 do 
Porto do Itaqui, marcada para o dia 11/12/2020, às 14h, fica SUSPENSA em razão de solicitação da 
Coordenadoria de Meio Ambiente da EMAP, setor solicitante da presente licitação, em vista à necessidade 
de alteração do Termo de Referência da citada contratação. A nova data para abertura das propostas será 
oportunamente divulgada. Esclarecimentos e informações adicionais serão prestados aos interessados 
no sítio www.emap.ma.gov.br, no link Transparência/Compras. Telefones: (98) 3216.6533 / 3216.6531 e 
3216.6532.

São Luís – MA, 10 de dezembro de 2020.
Caroline Santos Maranhão
Presidente da CSL/EMAP

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA - EMAP

AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2020-EMAP

A Comissão Setorial de Licitação - PROCON/MA através do Pregoeiro torna público que em razão do 

feriado municipal do dia 08 de dezembro do ano corrente, que foi aderido pelo Governo do Estado de 

acordo com o estabelecido no Art. 3° do Decreto Estadual n° 35.519 de 07 de dezembro de 2019, que 

estabelece o calendário de feriados e pontos facultativos no ano de 2020, a licitação em epígrafe, 

objetivando a aquisição de materiais de consumo e equipamentos para realização de ações de 

fiscalização do PROCON/MA, conforme especificado no Termo de Referência (Anexo I), inicialmente 

marcada para às 15h, do dia 16 de dezembro de 2020, fica adiada para o dia 18/12/2020, no mesmo 

horário e local estabelecido no preâmbulo do edital de licitação.

São Luís, 10 de dezembro de 2020

ALEXANDER SOUSA FERREIRA

PREGOEIRO -PROCON/MA

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
INSTITUTO DE PROMOÇÃO E DEFESA DO CIDADÃO E

CONSUMIDOR DO ESTADO DO MARANHÃO – PROCON/MA
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO – CSL

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2020 – CSL-PROCON/MA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0090750/2020 – PROCON

Em análise do pedido de esclarecimentos da empresa “CASA DO GÁS” foi verificado um erro na 
quantidade a ser licitada para o item 05, diga-se, o que repercutiria severamente no valor global do 
certame e prejudicaria as formulações das propostas, assim sendo, a Secretaria de Estado de 
Administração Penitenciária – SEAP, através de sua Comissão Setorial de Licitação – CSLIC, torna 
público aos interessados que RESOLVE SUSPENDER o Pregão Eletrônico nº 57/2020 – SEAP, cujo 
objeto trata da a prestação de serviço de disponibilização de cilindro de gás e recarga com 
empréstimo gratuito (comodato) dos respectivos recipientes, que seria realizado na data de 29 de 
dezembro de 2020 às 10h, pelo site eletrônico www.comprasnet.gov.br. Informamos que será 
remarcada uma nova data a ser posteriormente publicada, obedecendo aos princípios constitucionais 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), Jornal de grande circulação do Estado do Maranhão e site eletrônico desta SEAP.

São Luís/MA, 11 de dezembro de 2020
ANTONIO FELIPE GOMES DUARTE DE FARIAS

Pregoeiro da CSLIC/SEAP

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO – CSLIC
AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 57/2020 – CSLIC/SEAP
PROCESSO Nº 85059/2020

A Presidente da Comissão designada no Processo Administrativo Disciplinar Nº 202981/2017, por meio 
da Portaria nº 519, de 01 de setembro de 2020, do Chefe da Assessoria Jurídica da SEDUC/MA, 
publicada no Diário Oficial nº 164 de 02 de setembro de 2020, faz saber a Cloves Pinto de Almeida, 
Vigia, ID nº 264802-00, que estão correndo em seus termos legais, os autos do Processo Administrativo 
em que o mesmo figura como acusado, incurso no art. 228, inciso II, da Lei nº. 6107/94, por ABANDONO 
DE CARGO. E, constando dos autos que se encontra em lugar incerto e não sabido, fica, pelo presente 
edital, citado a comparecer, sob pena de revelia, perante esta Comissão de Processo Administrativo 
Disciplinar, sediada na Rua das Figueiras S/Nº Jardim São Francisco, bairro do São Francisco, nesta 
Capital, a fim de apresentar em banca suas testemunhas e, posteriormente, ser interrogado sobre o fato 
que lhe é imputado no prazo de 15 (quinze) dias a contar da última publicação deste. Conforme 
determina o artigo 256, inciso II, § 3º do Código de Processo Civil, é expedido o presente Edital, a ser 
publicado em jornal de grande circulação no Estado do Maranhão.

São Luís, 10 de dezembro de 2020.
Clécia de Jesus Oliveira Batista

Presidente

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR Nº202981/2017

CITAÇÃO DE ACUSADO POR EDITAL
COM PRAZO DE 15 DIAS

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de veículos 

sem motorista e combustível, com quilometragem livre, seguro total, incluindo todos os 

equipamentos de série exigidos por lei, para suporte às atividades institucionais da Empresa 

Maranhense de Serviços Hospitalares - EMSERH, em todo território nacional, capitais e interior do 

Estado.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM.

DATA DA ABERTURA: 12/01/2021, às 9h - horário de Brasília.

Local de Realização: Sistema Licitações-e (www.licitacoes-e.com.br).

Edital e demais informações estão disponíveis em www.emserh.ma.gov.br e www.licitacoes-e.com.br.

Informações adicionais serão prestadas na CSL/EMSERH localizada na Av. Borborema, Qd-16, n° 25, 

Bairro do Calhau, São Luís-MA, no horário de 8h às 12h e das 14h às 18h, de segunda a sexta, pelos 

e-mails csl@emserh.ma.gov.br e/ou roberta.oliveira@emserh.ma.gov.br ou pelo telefone (98) 

3235-7333.

São Luís-MA, 9 de dezembro de 2020

Osmália Roberta de Oliveira Borges

Agente de Licitação da CSL/EMSERH

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 206/2020 - CSL/EMSERH

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 94.757/2020 – EMSERH

A AGÊNCIA EXECUTIVA METROPOLITANA, através de sua comissão setorial de licitação, designada 

pela Portaria Nº 15, de 9 de abril de 2020, torna público que realizará licitação na modalidade TOMADA 

DE PREÇOS do tipo MENOR PREÇO, sob regime de EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, que tem 

por objeto a contratação de empresa especializada para execução dos serviços de terraplenagem, 

pavimentação, drenagem, serviços complementares e sinalização viária a serem realizadas em 04 

(quatro) ruas localizadas no bairro Recanto Canaã, pertencente ao Município de São Luís - MA, por 

meio da Agência Executiva Metropolitana (AGEM-MA), conforme Contrato de Repasse n° 

897049/2019/MDR/CAIXA, na forma da Lei Federal Nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações, 

aplicando-se também, os procedimentos determinados pela Lei Complementar Nº 123, de 14 de 

dezembro de 2006 alterada pela Lei Complementar N° 147, de 7 de agosto de 2014, Portaria 

Interministerial nº 424 de 30 de dezembro de 2016 e demais normas pertinentes à espécie. A sessão de 

abertura dos envelopes ocorrerá às 14h, do dia 5 de janeiro de 2021, no auditório da Agência 

Executiva Metropolitana localizado na Avenida Borborema, qd 22, casa 2A, Calhau, nesta Capital. 

O edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na Comissão Setorial de Licitação - 

CSL/AGEM, no endereço citado acima, de segunda a sexta-feira, das 13h às 18h, onde poderão ser 

consultados gratuitamente ou obtidos mediante a apresentação de pen drive, ou impresso ao custo de 01 

(uma) resma de papel A4. Também está disponível aos interessados no site: www.agem.ma.gov.br.

São Luís (MA), 10 de dezembro de 2020

Cicero Eugênio Oliveira Sousa

Presidente da CSL/AGEM

ESTADO DO MARANHÃO
AGÊNCIA EXECUTIVA METROPOLITANA - AGEM

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO N° 009/2020 - AGEM

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0170889/2020 - AGEM

AVISO DE EDITAL DE CREDENCIAMENTO

O SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - Departamento Regional no Maranhão comunica aos interessados a publicação 
de Edital de Credenciamento nº 02/2021 da Atividade Turismo Social, que estará recebendo inscrições de guias 
de turismo para atuarem na programação Receptivo e Emissivo do Turismo Social do Departamento Regional do Sesc 
no Maranhão, a serem realizadas no estado do Maranhão, estando previsto o recebimento de documentação 
exclusivamente por e-mail para: turismosocial@ma.sesc.com.br no período de 14 de dezembro a 22 de janeiro de 
2021  até às 23h59.Mais informações pelo telefone: (98) 3215-1598. O credenciamento e seus anexos encontram-se à 
disposição dos interessados no site www.sescma.com.br/editais.

São Luís, 14 de dezembro de 2020. São Luís. 

Rutineia Amaral Monteiro
Diretora Regional do Sesc no Maranhão

AVISO DE EDITAL DE CREDENCIAMENTO

O SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - Departamento Regional no Maranhão comunica aos interessados a publicação 
de Edital de Credenciamento nº 01/2021 da Atividade Turismo Social do Sesc no Maranhão, que estará inscrições 
para o credenciamento de empresas para prestação de serviços de turismo receptivo em excursões/passeios 
contemplando polos turísticos maranhenses, conforme Programação Emissiva do Turismo Social do Sesc no 
Maranhão, do Departamento Regional do Sesc no Maranhão, a serem realizados no estado do Maranhão, estando 
previsto o recebimento de documentação via online para o e-mail turismosocial@ma.sesc.com.br, de segunda a 
sexta-feira nos horários das 8h às 12h e das 13h às 17h, no período de 14 de dezembro de 2020 a 15 de janeiro de 
2021. Mais informações pelo telefone: (98) 3215-1598. O credenciamento e seus anexos encontram-se à disposição 
dos interessados no site www.sescma.com.br/editais.

São Luís, 14 de dezembro de 2020. São Luís. 

Rutineia Amaral Monteiro
Diretora Regional do Sesc no Maranhão

CNPJ nº 35.809.995/0001-10 - Código Sindical nº 000.289.00000-9
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - O Presidente da Federação Nacional 
das Empresas de Informática - FENAINFO, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pelo artigo 611, § 2º da CLT, CONVOCA as 

empresas de informática, processamento de dados, tecnologia da informação, de serviços de 
informática, software, internet e similares sediadas no Estado do Maranhão, representadas 
por esta Federação para participar da Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada por 
videoconferência pelo ZOOM no dia 18 de dezembro de 2020,  às 10h30min, em primeira 
convocação e às 11h em segunda convocação, com qualquer quórum, para deliberação da 
seguinte ORDEM DO DIA: 1)-Autorizar o início do processo de negociações da convenção 
coletiva de trabalho referente a data-base 2020/2021; 2)-Autorizar a Diretoria da Fenainfo, 
através de seu presidente, a designar comissão para representar a entidade nas negociações 
junto ao sindicato laboral;  3)-Autorizar a Diretoria da entidade, através de seu Presidente ou 
secretário geral, a firmar e/ou ratificar a Convenção Coletiva de Trabalho ou acordo judicial 
durante toda a vigência de seu mandato, podendo incluir cláusulas, inclusive, de desconto 
assistencial em favor da entidade e delegar poderes; 4)-Autorizar a Diretoria da entidade, 
através de seu Presidente, a ingressar com dissídio coletivo contra o sindicato obreiro, na 
hipótese de restarem frustradas as negociações, podendo ainda delegar poderes, apresentar 
propostas, bem como concordar ou não que o sindicato laboral ajuíze dissídio coletivo; 
5)-Autorizar a Diretoria da entidade, através de seu Presidente, a apresentar reconvenção nos 
autos do processo de dissídio coletivo, na hipótese de restarem frustradas as negociações 
com o sindicato obreiro, podendo ainda delegar poderes; 6)-Estabelecer o valor da contribuição 
assistencial devida pelas empresas;  7)-Definir os parâmetros para negociação da Convenção 
Coletiva de Trabalho de 2020/2021. As empresas com direito a voto e que tenham interesse 
de participar da assembleia deverão encaminhar e-mail contendo cópia  do contrato social, o 
nome do sócio ou representante legal devidamente autorizado (procuração), até as 14h do dia 
17 de dezembro de 2020, para cct@fenainfo.org.br, a fim de que seja efetuado o cadastramento 
prévio e envio do link (Zoom). Rio de Janeiro/RJ, 14 de dezembro 2020. EDGAR SERRANO - 
Presidente da FENAINFO.

Prefeito Edivaldo entrega novo 
Mercado do São Francisco
Equipamento, o sexto de um volume de 10 que serão entregues até o fim do ano pelo prefeito 
Edivaldo, foi totalmente reconstruído e agora possibilita mais segurança e conforto a feirantes e 
consumidores que podem usufruir de um ambiente limpo, organizado e agradável

“
Este mercado é um presente para os 
feirantes e consumidores”. O depoi-
mento é de Sílvia Maria Fernandes, que 
conhece o Mercado do São Francisco 

há mais de 30 anos já que acompanhava o pai 
que era dono de uma banca que atualmente 
é cuidada por ela e sua irmã. Neste sábado 
(12) as duas viram um sonho antigo ser rea-
lizado. O novo Mercado do São Francisco foi 
entregue à comunidade pelo prefeito Edival-
do Holanda Junior, que em sua gestão exe-
cuta o maior volume de intervenções para a 
reestruturação da rede de mercados públi-
cos de São Luís. Este é o sexto equipamen-
to do tipo entregue por meio do programa 
São Luís em Obras, de um total de dez. Com 
a reconstrução do mercado, o que antes era 
um espaço cheio de problemas estruturais e 
sem condições de trabalho e consumo agora 
é um local moderno que oferece mais digni-
dade aos feirantes e produtos mais saudá-
veis à população.

Durante a reinauguração do novo Mercado 
do São Francisco, o prefeito Edivaldo destacou 
que com a entrega dos novos equipamentos, 
os feirantes conseguem vender melhor e os 
consumidores têm mais comodidade em um 
espaço com toda infraestrutura. “Este é mais 
um mercado que a nossa gestão demoliu e re-
construiu do zero. A nova estrutura está mais 
moderna, segura e conta com todo o conforto 
e higiene para os feirantes e consumidores 
do bairro. Com isso, damos continuidade à 
maior intervenção já realizada nos mercados 
públicos de São Luís. O do São Francisco é 
o sexto que entregamos, apenas na segunda 
gestão. Outros quatro estão sendo finalizados 
para entrega até o fim deste ano. Esta é mais 
uma ação importante do programa São Luís 
em Obras, pois garante à população comprar 
produtos de qualidade perto de casa, em seu 
próprio bairro, aquecendo a economia local. 
Por isso, onde já entregamos mercados temos 
visto a alegria dos moradores e dos feirantes”, 
afirmou o prefeito.

O prefeito Edivaldo esteve acompanha-
do da primeira-dama, Camila Holanda; do 
vice-prefeito, Julio Pinheiro; dos secretários 
municipais de Obras e Serviços Públicos, An-
tonio Araújo; de Agricultura, Pesca e Abaste-
cimento, Émerson Macêdo; de Governo, Pa-
blo Rebouças; da Criança e Assistência Social, 
Andréia Lauande; de Habitação e Urbanismo 
Mádison Leonardo Andrade; do presidente 
da Câmara Municipal de São Luís, Osmar Fi-
lho; além dos feirantes.

O vice-prefeito de São Luís, Julio Pi-
nheiro, disse que a entrega do novo Mer-
cado do São Francisco é a reafirmação do 
compromisso da gestão em trabalhar para 
melhorar São Luís. “O Mercado do São Fran-
cisco é um dos maiores e mais antigos da 
cidade. Entregar esta obra é algo muito 
representativo e reforça o compromisso 

 Prefeito Edivaldo entrega novo Mercado do São Francisco

assumido por esta gestão para garantir o 
desenvolvimento da nossa cidade. Requali-
ficar os mercados é parte fundamental des-
te trabalho”, disse.

MERCADO DO 
SÃO FRANCISCO

O Mercado do São Francisco é responsável 
por abastecer os bairros São Francisco, Ilhinha 
e comunidades do entorno. O local estava em 
estado precário. A madeira da cobertura es-
tava gasta e havia falhas entre muitas telhas. 
Muitos dos boxes e bancas estavam sem con-
dições de uso e o entorno era desorganizado. 
O lixo não era acondicionado da forma cor-
reta, entre outros problemas.

Com a reconstrução do mercado toda a 
área foi melhor aproveitada, boxes e banca-
das melhor distribuídos e passaram a ter toda 
a estrutura necessária para o comércio de gê-
neros alimentícios. “O novo Mercado do São 
Francisco conta com uma estrutura que vai 
garantir segurança e melhores condições de 
trabalho para os feirantes. É um ambiente es-
paçoso, confortável, com condições de higie-
ne. É mais uma obra importante da gestão do 
prefeito Edivaldo que tem importância social 

e econômica para o bairro”, afirmou o titular 
da Semosp, Antonio Araújo.

Os serviços executados incluíram ainda 
novo telhado, piso, revestimento, pintura 
de toda parte interna e externa, novos ba-
nheiros - incluindo banheiro para uso exclu-
sivo para pessoa com deficiência. Também 
foram implantadas novas redes hidráulica, 
elétrica e sanitária, foi feita a instalação de 
equipamentos de segurança contra incên-
dio, inclusão de elementos para o manuseio 
e armazenagem adequados de alimentos, 
bem como o armazenamento de água, no-
vas lixeiras para o descarte correto de resí-
duos sólidos, além de acessibilidade para 
pessoas com deficiência.

O novo Mercado do São Francisco vai be-
neficiar 221 feirantes distribuídos em 100 boxes 
e 98 bancas padronizadas e com todas as con-
dições de exposição e higienização dos produ-
tos. “Este mercado é mais um marco da nova 
política de abastecimento implantada pela 
gestão do prefeito Edivaldo em São Luís. Es-
tes novos mercados trazem a comunidade de 
volta, melhorando as vendas, aumentando a 
socialização, entre muitos outros benefícios. 
É mais uma entrega histórica de um mercado 
de alto padrão”, disse Émerson Macêdo, titu-
lar da Semapa.


