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Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DE CODÓ - MA

PREGÃO PRTESENCIAL nº 72/2021. A Prefeitura Municipal de Codó/
MA torna público que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial 
nº 72/2021, tipo menor preço. OBJETO: Contratação de empresa para 
prestar serviços de locação de veículos para diversas secretarias de 
acordo com termo de referência junto à prefeitura de Codó/MA conforme 
descrito no Edital e seus Anexos.  DATA: 14/12/2021. HORÁRIO: 
08h:30min (oito horas e trinta minutos). EDITAL: O Edital e seus anexos 
estão à disposição dos interessados no endereço eletrônico: http://www.
codo.ma.gov.br/portal/licitacao-tce/. Informações podem ser obtidas na 
Comissão Permanente de Licitação pelo e-mail: (cpl2021codo@gmail.
com). BASE LEGAL: Lei n.º 10.520/2002,  dos Decretos Federais de nº 
10.024/2019 e 8.538/2015, da Lei Complementar nº 123/2006 alterada 
pela Lei Complementar nº 155/2016, e, subsidiariamente, da Lei nº 
8.666/1993 e de outras normas aplicáveis. Codó/MA, 24 de novembro 
de 2021. Irene Batista Pitombeira Neres – Secretaria de Assistência e 
Desenvolvimento Social, Pedro Ferreira Oliveira – Secretario Municipal 
de Infraestrutura, Francisco André Jansen – Secretario Municipal de 
Governo, Thaynara de Lima Pereira – Secretaria Municipal de Saúde e 
Raquel Vieira Paula Pereira – Secretaria Municipal de Educação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CODÓ - MA

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇO nº 73/2021. A 
Prefeitura Municipal de Codó/MA torna público que realizará licitação 
na modalidade  Pregão Eletrônico para registro de preços nº 73/2021, 
tipo menor preço. OBJETO: Formação de registro de preço para futura 
aquisição de veículos tipo ambulância tipo a - simples remoção tipo 
pick-up 4x4 para atender os estabelecimentos de saúde vinculados 
ao serviço de média e alta complexidade junto a secretaria municipal 
de saúde do município de Codó-MA de acordo com edital e anexos.  
DATA: 14/12/2021. HORÁRIO: 08h:30min (oito horas e trinta minutos). 
EDITAL: O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados 
no endereço eletrônico: https://www.portaldecompraspublicas.com.
br/18/ e http://www.codo.ma.gov.br/portal/licitacao-tce/. Informações 
podem ser obtidas na Comissão Permanente de Licitação pelo e-mail: 
(cpl2021codo@gmail.com). BASE LEGAL: Lei n.º 10.520/2002,  
dos Decretos Federais de nº 10.024/2019 e 8.538/2015, da Lei 
Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 
155/2016, e, subsidiariamente, da Lei nº 8.666/1993 e de outras normas 
aplicáveis. Codó/MA, 24 de novembro de 2021. Thaynara de Lima 
Pereira – Secretaria Municipal de Saúde.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente do SINDICATO DOS TRABALHADORES VIGILAN-
TES E EMPREGADOS EM EMPRESAS DE SEGURANÇA E 
VIGILÂNCIA,TRANSPORTE DE VALORES, ESCOLTAS ARMADA OU 
DESARMADA, SEGURANÇA PESSOAL, SERVIÇOS ORGÂNICOS DE 
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA ARMADA OU DESARMADA, CURSOS DE 
FORMAÇÃO E ESPECIALIZAÇÃO DE VIGILANTES, SEGURANÇA ELE-
TRÔNICA E MONITORAMENTO DO ESTADO DO MARANHÃO/SINDVIG-
-MA. No uso de suas atribuição legais e estatutárias, CONVOCA, todos 
os trabalhadores, associados desta entidade de classe em dia com suas 
obrigações sociais e estatutárias, para participarem da Assembleia Geral 
Extraordinária, a ser realizada nos dia 10 e 11 de dezembro de 2021 (sexta-
-feira e sábado), a partir das 09:00 horas, no Auditório do Sindvig-MA,  na 
sede administrativa,localizadona Rua dos Afogados, Nº 846, Centro –São 
Luis-MA. O referido ato será realizado em primeira convocação, com a 
presença de 2/3 (dois terços)dos associados em dia com sua obrigações 
sociais ou, em segunda convocação meia hora após, com qualquer número 
de associados em dia com suas contribuições em conformidade com o es-
tatuto social da entidade, para que seja deliberado a seguinte pauta do dia.

1. Aprovação da pauta de reivindicação da categoria visando a composi-
ção de acordo e /ou convenção coletiva da categoria para o ano de 2022.
2. Autorização para se frustradas as negociações suscitar dissidio coleti-
vo perante a justiça do trabalho.
3. Manutenção da assembleia geral extraordinária em caráter permanen-
te, até a conclusão das negociações.
4. Discursão e deliberação a respeito de greve geral na categoria pro-
fissional caso necessário, obedecendo-se os dispositivos da lei 7.783/89.

São Luís, 29 d enovembro de 2021.
DANIEL PAVÃO ROCHA

Presidente   

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL DE 
SÃO LUÍS – SINDEDUCAÇÃO, pessoa jurídica devidamente registrada, CNPJ 
05.642.608/0001-33, com sede na cidade de São Luís, Estado do Maranhão, na 
Avenida 14, n. 46, III Conjunto da Cohab Anil, CEP 65.076-270, representada 
neste ato pela Presidente, Srª Regina Sheila Bordalo Martins, convoca os 
professores e professoras da rede pública municipal de São Luís - MA para 
participarem de Assembleia Geral Extraordinária Virtual a ser realizada no 
dia 07 de dezembro de 2021, por meio da Plataforma de Reuniões Virtuais 
Google Meetàs 16h30min em 1ª convocação e a partir das 17h00min em 2ª 
convocação, com qualquer número de professores presentes, para tratar da 
seguinte pauta: 01 - Informes Gerais; 02 – Avaliação da Paralisação do 
dia 24/11/2021 e deliberação dos próximos passos da Campanha Salarial 
2021; 3. Eleição de Delegados para Congresso da Confederação Nacional 
dos Trabalhadores em Educação - CNTE.A participação com direito a voz 
e/ou voto será garantida a todos e todas, conforme estatuto da entidade. Os 
professores e professoras devem realizar sua inscrição prévia por meio do envio 
dos dados (nome completo, telefone e local de lotação) para o e-mail contato@
sindeducacao.org. As deliberações tomadas nesta assembleia prevalecerão 
para todos os fins de direito, e a ela se vinculam os trabalhadores sindicalizados 
ou não à entidade sindical.

São Luís (MA), 30 de novembro de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2021 – Sistema de Registro de 
Preços. Processo Administrativo nº 02.2411.001/2021. A Prefeitura Municipal de Capin-
zal do Norte - MA, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio torna público para conhe-
cimento dos interessados que está realizando licitação na modalidade Pregão, na forma 
Presencial, do tipo Menor Preço por item, para Registro de Preços, exclusiva para ME/EPP/
MEI,  objetivando a Contratação de empresa para o fornecimento de peças automotivas 
e acessórios, pneus e baterias para atender as necessidades da Secretaria Municipal de 
Administração, o qual será processado e julgado em conformidade com a Lei Federal nº 
10.520/02, Decretos Municipais nº 002 e 003/2018 e subsidiariamente as disposições da Lei 
Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores e as condições do Edital à realizar-se às 09:00 
horas de dia 13 de dezembro de 2021. A sessão pública de julgamento será realizada nas 
dependências da Secretaria Municipal de Administração, na sala da Comissão Permanente 
de Licitação – CPL,  localizado à Avenida Lindolfo Flório, s/n, Vista Alegre, CEP: 65735-000, 
Capinzal do Norte- MA, no dia, hora e local acima citado, em que serão recebidos os envelo-
pes de proposta e habilitação. Em atendimento as recomendações do Município e da OMS 
informamos que a sessão ocorrerá em local aberto e arejado, que será estabelecido distan-
ciamento mínimo de 02 metros de cada participante durante a sessão e que será obrigatória 
a utilização de mascaras, luvas e que cada participante porte seu frasco de álcool e itens 
de proteção necessário. O edital está disponível para todos os interessados no Portal de 
Transparência do Município no endereço: http://capinzaldonorte.ma.gov.br/transparencia/li-
citacoes/, no site da Prefeitura Municipal em sua home no endereço: http://capinzaldonorte.
ma.gov.br/, no site do TCE/MA no sistema SACOP e também poderá ser consultado e obti-
do na sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL, localizada no Prédio da Prefeitura 
Municipal à Avenida Lindolfo Flório, s/n, Vista Alegre, CEP: 65735-000, Capinzal do Norte- 
MA, de 2ª a 6ª, das 08:00 ás 12:00 horas, podendo ainda ser solicitado através do E-mail: 
cpl.prefeituracapinzaldonorte@gmail.com.. Esclarecimento adicional no mesmo endereço e 
e-mail citados e provisoriamente no número +55 99 9155-1137. Capinzal do Norte (MA), 29 
de novembro de 2021. Luciano Alves Alencar –Pregoeiro.

Regina Sheila Bordalo Martins
Presidente do SINDEDUCAÇÃO

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Saúde para atender a 
demanda da UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – PAÇO DO LUMIAR, administrada pela 
EMSERH.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR LOTE.
DATA DA ABERTURA: Dia 28/12/2021, às 9h, horário de Brasília/DF.
ID nº [910097].
Local de Realização: Sistema Licitações-e: www.licitacoes-e.com.br.
Edital e demais informações estão disponíveis no site da EMSERH (www.emserh.ma.gov.br).
Informações adicionais serão prestadas na CSL/EMSERH, localizada na Av. Borborema, Qd-16, n° 25, 
Bairro do Calhau, São Luís/MA, pelos e-mails csl@emserh.ma.gov.br e/ou 
dayanne.emserh@gmail.com, ou pelo telefone (98) 3235-7333.

São Luís (MA), 25 de novembro de 2021
Dayanne Estrela da Costa Leite
Agente de Licitação da EMSERH

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 418/2021 - CSL/EMSERH

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 167.996/2021 - EMSERH

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de Serviços de Saúde, especialidade em 
cardiologia, para atender a demanda do Hospital Regional de Barreirinhas, administrado pela EMSERH.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO.
DATA DA ABERTURA: 22/12/2021 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 igor.rochacsl@gmail.com, ou pelo telefone (98) 3235-7333.

São Luís (MA), 25 de novembro de 2021
Igor Manoel Sousa Rocha

Agente de Licitação da CSL/EMSERH

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 419/2021 - CSL/EMSERH

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8.470/2021 – EMSERH

Com relatoria de Eliziane Gama, CCJ fará 
sabatina de André Mendonça para vaga no STF 
GIL MARANHÃO

A Comissão de Constituição 
e Justiça (CCJ) do Senado 
realizará nesta quarta-feira 
(1º), a partir das 9h, a sabatina 
de André Mendonça. A relatora 
da indicação do ex-ministro da 
Justiça e ex-advogado-geral 
da União para uma vaga no 
Supremo Tribunal Federal 
(STF) é a senadora Eliziane 
Gama.
Mendonça foi indicado pelo 
presidente Jair Bolsonaro no 
dia 13 de julho. A mensagem 
com a indicação chegou à 
CCJ no dia 18 de agosto. 
Ao longo de quase quatro 
meses, senadores cobraram 
a sabatina do indicado. 
Pressionado por alguns 
parlamentares, o presidente da 
CCJ, senador Davi Alcolumbre 
tem classificou como “um 
embaraço” os apelos feitos 
pelos seus pares para a 
realização da sabatina. Ele 
entende que a definição sobre 

a pauta das comissões e do 
Plenário do Senado cabe aos 
respectivos presidentes. 
Alcolumbre disse que alguns 
críticos atribuíram a demora 
para a realização da sabatina 
a divergências religiosas. 
Davi Alcolumbre é judeu, e 
André Mendonça é evangélico. 
“Confesso que pessoalmente 
me senti ofendido. Chegaram 

a envolver a minha religião. 
Chegaram ao cúmulo de 
levantar a questão religiosa 
sobre a sabatina de uma 
autoridade na CCJ, que nunca 
teve o critério religioso. O 
Estado brasileiro é laico. Está 
na Constituição”, afirmou.
Evangélica, Eliziane Gama 
foi escolhida pelo próprio 
Alcolumbre para relatoria 

do caso. Ela afirmou que 
a escolha de seu nome 
demonstra o respeito de Davi 
pela diversidade religiosa e 
é um sinal de prestígio para 
a Bancada Feminina. É a 
primeira vez que uma senadora 
relata uma indicação ao STF. 
A parlamentar avisou que 
seu relatório terá como 
foco analisar o currículo 
e a capacidade técnica do 
indicado. “Eu vejo que o 
convite vindo a mim por 
parte do presidente Davi é um 
sinal de prestígio à bancada 
feminina e aos evangélicos 
e demonstra claramente o 
seu respeito pela diversidade 
religiosa no Brasil. Como 
relatora, eu vou me pautar por 
informações e também pela 
boa técnica legislativa, sem 
qualquer preconceito político, 
ideológico e muito menos 
religioso. O que importa 
neste momento é o currículo 
e a capacidade técnica do 
indicado”, declarou.

Eliziane Gama é a primeira senadora a relatar uma indicação ao 
Supremo Tribunal Federal 

Mesmo com resistências, Comissão pode votar PEC dos Precatórios nesta terça-feira
GIL MARANHÃO

A Proposta de Emenda à Constituição 
23/2021 – a PEC dos Precatórios - poderá ser 
votada nesta terça-feira (30) na Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ) do Senado. De 
autoria do Poder Executivo, e já aprovada 
pela Câmara dos Deputados dia 9 deste mês, 
a proposta visa criará espaço fiscal para 
o pagamento do Auxílio Brasil por meio 
da mudança no cálculo do teto de gastos e 
de um novo regime para o pagamento de 
precatórios. 
Contudo, o texto sofre resistência entre os 
senadores. Uma das principais causas da 
resistência é a ausência de especificação do 

destino do valor restante após o pagamento 
do auxílio.  Líder do governo no Senado, 
Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE) é 
o relator da matéria na Casa. Ele admite 
que ainda há "pontos que encontram 
resistências", sobretudo a dúvida dos 
senadores em relação ao tamanho do espaço 
fiscal a ser aberto pela PEC, e como poderia 
ser utilizado um eventual excesso. Apesar 
disso, ele se disse otimista em relação à 
aprovação da proposta pela CCJ nesta terça.
“O relatório que foi lido na última reunião 
da CCJ já avançou, no sentido de fazer a 
vinculação do espaço fiscal com as despesas 
na área de assistência social”, afirmou. Para o 
relator, o Auxílio Brasil chegará a 17 milhões 

de famílias, em vez das 14,6 milhões atuais, 
o que permitiria ao governo "zerar" a fila de 
candidatos ao auxílio inscritos no Cadastro 
Único — seriam 50 milhões de pessoas 
beneficiadas com um piso de R$ 400. Hoje 
o benefício médio é de R$ 224,41, contra os 
R$ 186,68 do Bolsa Família.
Bezerra argumenta seu relatório que a PEC 
“amenizará as agruras financeiras atuais 
de contingente expressivo da população, 
impactando positivamente na redução da 
desigualdade de renda, que é um problema 
observado no país há longo tempo”. 
Ele avalia que o texto traz regras fiscais 
que não impactam significativamente o 
endividamento da União. 

MARCOS OLIVEIRA/AGÊNCIA SENADO


