ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMONIO E ASSISTÊNCIA DOS
SERVIDORES - SEGEP

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA N.º 001/2020 – CSL/SEGEP
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 97669/2020/SEGEP
A SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES –
SEGEP, através de sua Comissão Setorial de Licitações, realizará às 14h00min do dia 18 de
novembro de 2020, no Auditório da SEGEP, situado no 4º Andar do Edifício Clodomir Millet - na
Avenida Jerônimo de Albuquerque, s/nº, Calhau, São Luís - MA, licitação na modalidade
CONCORRÊNCIA, do tipo TÉCNICA e PREÇO, no regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL,
objetivando a Contratação de empresa privada do segmento hospitalar, objetivando a implantação,
gestão e operacionalização do novo Hospital dos Servidores Públicos do Maranhão, incluindo a
aquisição de aparelhos equipamentos e mobília, para atendimento assistencial pleno na prestação
de serviço médico-hospitalar de média e alta complexidade, serviços de urgência e emergência 24
horas e cobertura ambulatorial (consultas médicas básicas e especializadas, serviços de apoio
para diagnósticos e tratamentos), com EXCLUSIVIDADE, destinadas ao Servidor Público Estadual
ativo (efetivo e comissionado), inativo e seus dependentes, contribuintes do FUNDO DE
BENEFÍCIO DE SERVIDORES DO ESTADO DO MARANHÃO - FUNBEN, no Estado do Maranhão,
conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência e Anexos do Edital. O
referido certame será conduzido na forma da Lei Federal n° 8.666/1993, aplicando-se também os
procedimentos determinados pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro 2006, alterada pela Lei
Complementar n° 147, de 07 de agosto de 2014 e demais normas pertinentes.
O Edital e seus Anexos estarão à disposição dos interessados no sítio da SEGEP
(www.segep.ma.gov.br) ou ainda, na sede da CSL/SEGEP no endereço acima citado, de segunda a sextafeira, no horário das 14h00min às 18h00min, gratuitamente, mediante a entrega de “pen drive”.

São Luís, 28 de setembro de 2020.

JOÃO MARTINS DE ARAÚJO FILHO
Presidente CSL/SEGEP

