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Cidade

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 da rede pública municipal de 
São Luís - MA para participarem de Assembleia Geral Extraordinária 
Virtual a ser realizada no dia 17 de Janeiro de 2022, 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 associados presentes, para tratar da seguinte pauta: 01 
-Informesgerais; 02–Campanha Salarial de 2022; 03–Filiação ao 
Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos 
- DIEESE.A participação com direito a voz e/ou voto será garantida a 
todos e todas que realizarem 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), 11 de Janeiro de 2022.

Regina Sheila Bordalo Martins
Presidente do SINDEDUCAÇÃO

PODER EXECUTIVO
GABINETE DA PREFEITA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
AVISO DE LICITAÇÃO.

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 001/2022
A Prefeitura Municipal de São Roberto torna público aos interessados 
que, fará realizar às 09:00hs (nove horas) do dia 25 (vinte e cinco) 
de janeiro de 2022, licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 
001/2022, sob o sistema de registro de preços, tendo por objeto a 
Eventual Contratação de Pessoa(s) Jurídica(s) especializada(s) para 
execução dos serviços locação de maquinas e veículos pesados, de 
interesse da Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos, e 
Transporte. A presente licitação será realizada de forma eletrônica 
através do site www.comprasnet.gov.br. O edital e seus anexos estão a 
disposição dos interessados  na Prefeitura Municipal de São Roberto, 
situada na Praça Dois Poderes, s/n, Centro, CEP. 65.758-000, São 
Roberto (MA), de 2ª a 6ª feira, em dias úteis, no horário das 08h00 às 
12h00 e das 14h00 às 17h59, no sítio oficial deste poder executivo – 
www.saoroberto.ma.gov.br, no site www.tce.ma.gov.br, e no  
portal www.comprasnet.gov.br, onde poderão ser consultados 
ou obtidos gratuitamente. Esclarecimentos adicionais no mesmo 
endereço ou através do e-mail: cplsaorobertoma@gmail.com.

São Roberto-MA, 10 de janeiro de 2022.
Rafael Pires Borges.

Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2022 - CPL/PMG. 
A Prefeitura Municipal de Grajaú – MA, através do Pregoeiro, torna 
público aos interessados que a sessão pública se realizará nodia 26 de 
janeiro de 2022às15:00, na sala da Comissão Permanente de Licitação/
CPL, na Rua Patrocínio Jorge, nº 05, Bairro Centro, nesta Cidade,na 
modalidade Pregão Presencial, do tipo Menor Preço por Item,cujo 
objeto é aFUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E 
IMPRESSORAS, SEM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DE INTERESSE DO SERVIÇO 
AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO, SOB O SISTEMA DE REGISTRO DE 
PREÇOS.na forma da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e 
subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. O 
Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço 
supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00 às 12:00 horas, onde 
poderão ser consultados e adquiridos gratuitamente”, sendo também 
consultado no portal de transparência http://transparencia.grajau.
ma.gov.br/, no mural de licitações do Sacop-Mahttps://www6.tce.
ma.gov.br/sacop/muralsite/mural.zulmaiores informações, bem como 
pedidos de esclarecimento e impugnação poderão ser feitos através 
do e-mail cpl-grajau@hotmail.com e pelo telefone (99) 98201-9175. 
Qualquer modificação no Edital será divulgada na forma do artigo 21, 
§ 4º da Lei 8.666/93 e comunicada aos interessados que adquirirem o 
Edital na CPL. Pedidos de esclarecimentos deverão ser protocolados na 
CPL, no endereço acima. Grajaú (MA), 10 de janeiro de 2022.Thomas 
Edson de Araújo e Silva Júnior Pregoeiro Oficial

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2022

A Câmara Municipal de Coroatá-MA, torna público aos interessados 
com base na Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Complementar nº 
123/2006, Lei Complementar nº 147/2014 e Subsidiariamente pela Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações e demais legislação aplicáveis 
à espécie,  fará realizar às 11:00 horas do dia 21 de janeiro de 2022, 
licitação na modalidade Pregão “Presencial”, do tipo Menor Preço 
por item, tendo por objeto Contratação de empresa especializada no 
fornecimento de Equipamentos e Material Permanente, para atender 
as necessidades da Câmara Municipal de Coroatá-MA, conforme Edital 
e Anexos . A licitação será realizada na Sala da Comissão de Licitação 
da Câmara Municipal de Coroatá, situado a Avenida Senador Leite, 
s/n – Centro – Coroatá-MA, CEP 65.415-000. O edital e seus anexos 
estão à disposição dos interessados, no endereço supra, de segunda 
a sexta feira, no horário das 08:00hs às 12:00hs, e no site oficial deste 
Poder Legislativo – www.cmcoroata.ma.gov.br, e www6.tce.ma.gov.
br/sacop/muralsite/mural.zul, onde poderão ser consultados ou 
obtidos gratuitamente. Esclarecimentos adicionais no endereço reto 
mencionado ou pelo e-mail: camaracoroata@gmail.com. Coroatá-
MA, 10 de janeiro de 2022 - Maria da Conceição de Sousa Santos – 
Pregoeira - Portaria nº 026/2021

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHA

AVISO DE LICITAÇÃO. MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 02/2022. 
ORGÃO REALIZADOR: Comissão Permanente de Licitação. BASE 
LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93, observadas as alterações posteriores, 
a Lei Federal nº 10.520/02, Lei Complementar nº 123/2006, com as 
alterações promovidas pela Lei Complementar nº 147/2014, Decretos 
Municipais e demais legislações aplicáveis. TIPO: Menor preço por 
item. OBJETO:Registro de preços visando futura e eventual contratação 
de empresa para o fornecimento de combustíveis (gasolina comum, 
óleo diesel e diesel s10) para atender a demanda das secretarias do 
município de Matinha/MA. ORGÃO SOLICITANTE: Secretaria Municipal 
de Administração. SITE. www.portaldecompraspublicas.com.br. DATA: 
26 de janeiro de 2022.HORÀRIO: 08:30 horas. EDITAL. O Edital e seus 
anexos estão á disposição dos interessados no Endereço Eletrônico: 
www.portaldecompraspublicas.com.br.  Matinha, 06 de janeiro de 
2022. Pâmella Amaral Pinto. Pregoeira.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHA

AVISO DE LICITAÇÃO. MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 04/2022. 
ORGÃO REALIZADOR: Comissão Permanente de Licitação. 
BASE LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93, observadas as alterações 
posteriores, a Lei Federal nº 10.520/02, Lei Complementar nº 
123/2006, com as alterações promovidas pela Lei Complementar 
nº 147/2014, Decreto Municipais e demais legislações aplicáveis. 
TIPO: Menor preço por item. OBJETO:Registro de preços visando 
futura e eventual contratação de empresa para o fornecimento 
de gêneros alimentícios para a merenda escolar para o município 
de Matinha/MA. ORGÃO SOLICITANTE: Secretaria Municipal de 
Administração. SITE. www.portaldecompraspublicas.com.br. DATA: 
27 de janeiro de 2022. HORÀRIO: 10:00 horas. EDITAL. O Edital 
e seus anexos estão á disposição dos interessados no Endereço 
Eletrônico: www.portaldecompraspublicas.com.br.  Matinha, 06 
de janeiro de 2022. Pâmella Amaral Pinto. Pregoeira.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHA

AVISO DE LICITAÇÃO. MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 03/2022. 
ORGÃO REALIZADOR: Comissão Permanente de Licitação. BASE 
LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93, observadas as alterações posteriores, 
a Lei Federal nº 10.520/02, Lei Complementar nº 123/2006, com as 
alterações promovidas pela Lei Complementar nº 147/2014, Decreto 
Municipal nº 021/2021 e demais legislações aplicáveis. TIPO: Menor 
preço por item. OBJETO: Contratação de empresa fornecimento de gás 
de cozinha (recarga) destinados a Secretaria Municipal de Educação, 
Saúde, Assistência Social, Administração e demais secretarias, para 
exercício de 2022. ORGÃO SOLICITANTE: Secretaria Municipal de 
Administração. SITE. www.portaldecompraspublicas.com.br. DATA: 26 
de janeiro de 2022. HORÀRIO: 14:30 horas. EDITAL. O Edital e seus 
anexos estão á disposição dos interessados no Endereço Eletrônico: 
www.portaldecompraspublicas.com.br.  Matinha, 06 de janeiro de 
2022. Pâmella Amaral Pinto. Pregoeira.

As direções da Federação 
das Indústrias do Estado 
do Maranhão (Fiema) e do 
Consórcio de Alumínio do 
Maranhão (Alumar/Alcoa) 
já planejam uma rodada de 
negócios com fornecedores, 
após a multinacional anunciar 
na semana passada retomada 
de mais uma linha de produção 
de alumínio no estado, com 
um aumento do investimento 
inicial de R$ 400 milhões para 
R$ 910 milhões.  
A rodada de negócios Fiema 
e a Alumar/Alcoa será 
coordenada pelo Programa 
de Desenvolvimento de 
Fornecedores do Maranhão 
(PDF Maranhão), que tem a 
multinacional como uma das 
cinco empresas mantenedoras, 
sob a gestão da Fiema.  
A agenda para realização 
da rodada de negócios foi 
debatida pelo presidente da 
Fiema, Edilson Baldez e pelo 
diretor da multinacional Helder 
Teixeira. Com a retomada de 
mais uma linha de produção 
a empresa vai gerar mais de 
2.300 empregos diretos.   
FORMAÇÃO 
Na semana passada, o Serviço 

Nacional da Indústria (Senai) e 
a Alumar selaram uma parceria 
para o Projeto Mulheres na 
Redução Alumar, que formará 
50 mulheres para o setor de 
operação do Smelter. Elas 
iniciarão as atividades em abril 
deste ano.  
A gestora de RH, Raiane 
Oliveira, disse que a escolha 
do Senai na formação 
dessas mulheres se deve à 
competência histórica que 
o Senai conquistou como 

um centro de educação 
profissional.   
“Valorizamos a oferta de um 
bom ensino e, ao longo dos 
anos de parceria, o Senai 
tem demonstrado muito 
comprometimento com a 
formação dos seus alunos, 
o que, consequentemente, 
impacta na qualidade 
dos profissionais que se 
apresentam”.  
Durante a reunião, foram 
alinhados prazos e tomadas de 

providências para a elaboração 
de cronograma de atividades 
do projeto de formação 
das 50 mulheres que serão 
selecionadas a partir do banco 
de ex-alunas formadas pelo 
Senai.   
Os cursos de formação 
requisitados pela Alumar 
serão na área de operador de 
processo em alumínio (OPMA) 
e técnico em eletromecânica 
com previsão de início para a 
segunda quinzena de fevereiro.  

Fiema e Alumar farão rodada 
de negócios com empresas locais 
Com investimento inicial de R$ 400 milhões para R$ 910 milhões, serão gerados mais de 
2.300 empregos diretos com a retomada de mais uma linha de produção pela Alumar 

Presidente da Fiema, Edilson Baldez

DIVULGAÇÃO

EGMA lança a Revista Gestão em Foco e livro 
de artigos do Prêmio Servidor Pesquisador
No dia 24 de janeiro, data onde também se 
celebra o Dia Internacional da Educação, a 
Escola de Governo do Maranhão (EGMA) 
lança a primeira edição da Revista Gestão 
em Foco e o livro 'Gestão Pública: novos 
olhares, novas tendências', contendo os 20 
artigos vencedores nas categorias Iniciante 
e Sênior do Prêmio Servidor Pesquisador. 
Com o lançamento, a EGMA dá mais um 
salto para diversificar os seus produtos 
e serviços a servidores estaduais e 
municipais de todo o Maranhão. A 

cerimônia será às 15h, no auditório da 
EGMA, com transmissão ao vivo pelo 
Youtube (EGMA Virtual) e Instagram da 
Escola (@escola_governo). 
Para o diretor da Escola, Odair José, a 
revista é mais um espaço de debate e 
aprofundamento sobre gestão no qual se 
reforça o compromisso com a política de 
formação, pesquisa e extensão. Já o livro 
é um espaço pensado para divulgar os 
servidores e suas pesquisas. 
“Essa é uma oportunidade de olhar a 

execução da política pública através 
das iniciativas inovadoras de quem a 
executa. São artigos abordando diversos 
temas, ricos em detalhes e informações. A 
qualidade dos trabalhos, a escrita em uma 
linguagem acessível para quem trabalha 
ou não no serviço público, possibilita 
compreender o que é o trabalho do servidor 
público e a preocupação deste em aprender 
a fazer, e fazer melhor para atender as 
demandas da sociedade maranhense”, 
reforça.


