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SINDICATO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS EM EMPRESAS DE CORREIOS E
TELÉGRAFOS E SIMILARES NO ESTADO DO MARANHÃO - SINTECT/MA. 

            
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E SETORIAIS

A Diretoria Colegiada do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Empresas de Correios e
Telégrafos e Similares no Estado do Maranhão – SINTECT/MA, C.N.P.J. 23.702.137/0001-93, por seu
representante abaixo assinado, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no Estatuto da
entidade,  convoca  todos  os  trabalhadores  integrantes  da  categoria  profissional,  de  toda  a  base
territorial, para a Assembleia Geral Extraordinária que será realizada nos dias 11, 12, 13 e 14 de abril de
2022, às 07:30 horas,  em primeira convocação,  e às 08 horas,  em segunda convocação, no turno
matutino e às 17:30 horas, em primeira convocação, e às 18 horas, em segunda convocação no turno
vespertino, de forma presencial, nas seguintes unidades: Complexo CDD Anil/CEE situado na R. Jorge
Damous, 257 - Vila Ivar Saldanha, São Luís - MA, 65040-770. CDD Ribamar situado na MA-201, 27 -
Forquilha, São José de Ribamar - MA, 65110-000.  CDD Maiobão situado na  Av. 03, 216 - Maiobão,
Paço do Lumiar - MA, 65130-000. CDD São Luís situado na Av. Lourenço Vieira da Silva - Tirirical, São
Luís-MA, 65010-120.  CDD Centro situado na Rua São Pantaleão, 997, Centro,  São Luís-MA,  65015-
460.  CDD Bequimão  situado na Av. São Sebastião,  1012-1120 - Cruzeiro do Anil,  São Luís - MA,
65060-700.  CDD Renascença  situado na R.  Perdizes,  334  -  Jardim Renascença,  São  Luís  -  MA,
65081-110. AC João Paulo situado na Av. João Pessoa, 211-A - João Paulo, São Luís - MA, 65040-
441. AC Conjunto Bequimão situado na Av. Perimetral Norte, 10 - Bequimão, São Luís - MA, 65060-
972.  AC Maiobão situado na Av. 13, S/n - Maiobão, Paço do Lumiar - MA, 65042-040.  AC Paço do
Lumiar situado na R. Principal, 60 - Maioba do Mocajituba, Paço do Lumiar - MA, 65130-000. AC São
José de Ribamar situado na Av. Gonçalves Dias, 1505 - Moropia, São José de Ribamar - MA, 65110-
000. AC Shopping do automóvel situado na Av. dos Holandeses, 36 Lote 01 - 14 - Loja 4 6- Piso 1 -
Calhau, São Luís - MA, 65071-380. AC Cidade Operária situado na Av. 203, 7 - Cidade Operária, São
Luís - MA, 65058-156.  AC Anil  situado na Av. Jerônimo de Albuquerque, 619 - Cohab Anil III, DAL
PLAZA, São Luís - MA, 65050-971. AC Turú situado na Av. São Luís Rei de França, 4 - Turu, São Luís
- MA, 65065-470. AC Vinhais situado na Av. Jerônimo de Albuquerque, 12 - Vinhais, São Luís - MA,
65074-380.  CTCE  situado na  BR-135 - Tibiri, São Luís – MA.  Edifício Sede situado na Praça João
Lisboa, 292 - Centro, São Luís - MA, 65010-310 e nas cidades de Pinheiro/MA – AC situado na Rua
Albino Paiva, 489, Centro, Pinheiro/MA. Codó/MA – AC Codó, situado na Praça Ferreira Bayma, 213 -
Centro, Codó/MA. Imperatriz/MA – CDD Imperatriz, situado na Rodovia Br-010, S/N, Aeroporto - Km:
1347; Imperatriz/MA.  Santa Inês/MA – CDD Santa Inês, situado na Rua da Raposa, 44 -  Centro -
Santa Inês/MA.  Caxias/MA – CDD Caxias,  situado na Tv.  Desembargador Morato,  487 -  Centro –
Caxias/MA e Barra do Corda/MA – AC Barra do Corda, situado na Rua Isaac Martins, 404, Centro,
Barra Do Corda/MA, em primeira convocação as 07 horas e em segunda chamada as 07:30 horas da
manhã os dias 11, 12, 13 e 14 de abril de 2022 para análise, discussão e deliberação das seguintes
matérias: 

1) INFORMES GERAIS;
2) SD E TRANSFERÊNCIAS DE EMPREGADOS;
3) PERMISSÃO PARA ENTRADA EM PROCESSOS;
4) ESTADO DE GREVE.

São Luís-MA, 08, de abril de 2022. 

DIRETORIA COLEGIADA DO SINTECT/MA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO
REPUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura M.de Coelho Neto - MA, por meio do Fundo 
M. de Saúde torna público, para conhecimento dos 
interessados que fará realizar, licitação na modalidade 
Pregão Eletrônico 012/2022, do tipo menor preço, 
para Contratação de empresa para aquisição de gases 
medicinais para atendimento das demandas da Sec. M. 
de Saúde do município, por meio de registro de preços, 
no dia 27/04/2022 às 10:00 horas, através do site 
https://www.portaldecompraspublicas.com.br, sendo 
presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura. Edital:  https://
www.portaldecompraspublicas.com.br.http://www.
transparencia.coelhoneto.ma.gov.br/acessoInformacao/
licitacao/tce, e no https://www6.tce.ma.gov.br/sacop/
muralsite/mural .zul.Esclarecimentos adicionais pagina 
web do Portal de Compras. Coelho Neto - MA, 06/04/2022. 
Josely Maria Silva Almeida – Sec. M. de Saúde.

O crescimento do comércio nas redes sociais é um caminho sem volta
Ao abrir uma rede social logo nos 
deparamos com uma infinita série de 
negócios, ofertas e produtos, muitas vezes 
produtos que já são apresentados a partir 
de nosso gosto pessoal. Isso não ocorre 
apenas em escala local.  
Em todo o mundo, o comércio social 
(termo adotado para as vendas realizadas 
com a integração do comércio eletrônico e 
das mídias sociais) está ganhando espaço. 
Uma recente pesquisa apontou que as 
compras online por meio de plataformas 
de mídia social atingiram US$ 560 bilhões 
em 2020. Após a crescente popularidade 
durante a pandemia da Covid-19, as 
vendas mundiais de comércio social estão 
estimadas em US$ 700 bilhões em 2021. 
Pela pesquisa, as previsões sugerem que o 
comércio social atingirá cerca de US$ 2,9 
trilhões até 2026. 
Os varejistas em todo o mundo usam as 
redes sociais como canal de comunicação 
e promoção há anos, mas com a crescente 
demanda por compras online, cada vez 
mais fáceis e instantâneas, as empresas 
começaram a capitalizar o potencial de 
e-commerce dessas plataformas. Por meio 
das redes sociais, os consumidores podem 
realizar compras sem sair desses canais, 
possibilitando uma jornada rápida e direta 
ao cliente. Nesse sentido, a plataforma de 

atendimento omnichannel serve de suporte 
para o bom atendimento ao consumidor 
nos diferentes canais que ele desejar 
comprar. 
A China é pioneira em tendências, e não 
é diferente no comércio social. Além de 
responder por quase metade das vendas 
globais de varejo de mídia social, mais de 
46% de sua população online já compra 
por meio desse canal. Os Estados Unidos 
seguem seus passos, já que mais de um 
terço dos usuários da Internet se envolvem 
em comércio social. O Brasil também está 
seguindo essa tendência. 
Antes da efetivação das compras, a mídia 
social é uma forte fonte de inspiração e 
descoberta para os consumidores. Outros 
estudos apontam que essas plataformas 
ajudam quase oito em cada dez usuários a 
aprenderem mais sobre produtos e marcas. 
Quando questionados se já compraram 
algum produto ou serviço promovido 
nessas mídias, um número semelhante 
respondeu de forma positiva, o que destaca 
a grande influência desses canais na 
decisão de compra. 
Até pouco tempo, os usuários que 
encontravam algo interessante nas redes 
sociais não tinham escolha a não ser 
visitar o site da marca ou um marketplace 
para concluir a compra. Embora essas 

continuem sendo os principais métodos 
de compras eletrônicas para consumidores 
inspirados nas mídias sociais, comprar 
diretamente nessas plataformas está se 
tornando cada vez mais popular. 
Em termos de preferências de compra, 
Facebook e Instagram são as redes sociais 
mais usadas. Ambas as plataformas 
integraram progressivamente uma 
variedade de ferramentas de comércio 
social. Para os consumidores, isso significa 
sentir-se mais perto do que nunca de suas 
marcas favoritas. Em meio a tudo isso, 
estão os influenciadores, cujas postagens 
e transmissões ao vivo adicionaram um 
novo componente às compras sociais: o 
entretenimento. À medida que constroem 
um público fiel, as celebridades da 
mídia social se tornaram relevantes 
impulsionadores de compra. 
O fato é que enquanto os sites de compras 
e os marketplaces são concebidos apenas 
como espaços de compras, as redes sociais 
oferecem uma oportunidade para as 
marcas criarem uma comunidade. Porém, 
apesar das mudanças uma coisa não vai 
mudar: o consumidor quer é um bom 
atendimento. Para fazer isso em diversos 
canais simultaneamente é essencial uma 
plataforma de atendimento omnichannel e 
uma boa equipe fazendo essa gestão.

Tempo de celebrar e avançar sempre

No início dessa semana, na segunda feira, a 
advocacia celebrou os 90 anos da Seccional 
Maranhense da Ordem dos Advogados do 
Brasil, sem dúvidas, uma data importante e 
festiva.
A sua origem remonta a criação do Conselho 
Provisório, em 4 de abril de 1932, sendo 
aquele o embrião do que a OAB/MA, hoje, 
representa para a advocacia e para a sociedade 
maranhense.
Ver uma Instituição nascer, desenvolver-se e 
dar frutos é marco de sucesso e colheita para 
todos aqueles que, com os seus braços, pernas 
e mentes, puderam contribuir com a estrutura e 
alcance do que hoje aí está.
Imaginar, lá em 1932, a atuação efetiva da 
Ordem em todo o extenso Estado do Maranhão 
talvez fosse uma ideia utópica, mas os avanços 
hoje desencorajam não acreditar no sucesso de 
um projeto grandioso como esse.
Nós, seres humanos, por natureza, temos o 
hábito de não sair da nossa zona de conforto 
mas, no caso da Ordem, houve quem se 
dispusesse a enfrentar uma grande batalha 
pela implantação e o fortalecimento de uma 
Instituição que não apenas serve à advocacia, 
mas serve a toda a sociedade maranhense e 
brasileira.
Os avanços foram muitos. A Constituição de 
1988 elencou a advocacia e a OAB a patamar 
indissociável da República, ao dispor, no seu 
artigo 133, que o advogado é indispensável 
à administração da justiça, sendo inviolável 
por seus atos e manifestações no exercício da 
profissão.
Além disso, conferiu legitimidade a Ordem 
dos Advogados do Brasil a propor ação direta 
de inconstitucionalidade e ação declaratória 
de constitucionalidade (art. 103), bem como 
deu-lhe prerrogativas de indicar membros 
de Tribunais através do chamado quinto 
constitucional, além de indicações para 
o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e 
Conselho Nacional do Ministério Público 
(CNMP). 
Tal arcabouço constitucional, decerto, trouxe 

à advocacia e a sua Ordem, condição de ser 
agente ímpar na sociedade brasileira, não 
apenas como Conselho de Classe, mas como 
ente que possui a finalidade de defender a 
Constituição, a ordem jurídica do Estado 
democrático de direito, os direitos humanos, a 
justiça social, e pugnar pela boa aplicação das 
leis, pela rápida administração da justiça e pelo 
aperfeiçoamento da cultura e das instituições 
jurídicas, conforme reza o próprio artigo 44 
e incisos do seu Estatuto (Lei Federal n. º 
8.906/94).
Mas e a Ordem maranhense? Desde o ano de 
1932 a luta foi renhida e contínua. Nomes que 
fizeram a Instituição têm que ser lembrados 
e sempre celebrados: Benedito Vasconcelos, 
Alcides Pereira, João de Matos, Newton Belo, 
Elisabeto de Carvalho, João Araújo Sousa, 
Virgílio Filho, Fernando Perdigão, Antenor 
Bógea, Manoel Reis, Doroteu Ribeiro, Carlos 
Nina, Raimundo Marques, Mário Macieira, 
Thiago Diaz e, atualmente, Kaio Saraiva. 
Todos representaram e representam a 
Instituição enquanto Presidentes, mas a 
Ordem tem sim, a face de todas as advogadas 
e advogados do Maranhão que reforçam, dia 
a dia, tijolo por tijolo, o grande legado a ser 
deixado para o porvir e, quando ele chegar, 
outros personagens carregarão essa honrosa 
Instituição.
Hoje, a interiorização da Ordem maranhense 
é uma realidade: São 17 subseções, com suas 
Diretorias, seus Conselhos e suas Comissões. 
A atuação é efetiva. A Casa está aberta a 
toda a advocacia por meio de suas dezenas 
de Comissões, através de seus cursos de 
qualificação e aperfeiçoamento a cargo da 
Escola Superior de Advocacia, além de toda a 
gama de benefícios oferecidos pela CAAMA 
– Caixa de Assistência dos Advogados do 
Maranhão, só para falar de algumas portas de 
entrada da Instituição.
É de uma história construída por muitas mãos 
que o presente e o futuro se sobressaem. Hoje, 
o que temos, talvez não seja um pequeno 
alicerce daquilo que um dia será erguido. "Fé 

na vida, fé no homem, fé no que virá, nós 
podemos muito, nós podemos mais, vamos 
lá fazer o que será.", diz a música Semente 
do Amanhã, de Gonzaguinha. E isso se 
fez. Se plantou para o amanhã. O amanhã 
se concretizou. E hoje segue. Caminho 
seguro e fértil. Em frente e sem freios de 
amarração. É coisa de mulheres, homens e, 
acima de tudo, coisa de Deus. Que sejamos 
mais e mais, a cada dia, a cada novo tempo. 
Somos necessários para que haja o amanhã. 
Aquele suave e, ao mesmo tempo, forte. De 
instituições fortes, de livres escolhas, de livres 
votos, de opinião. 
Como guardiã de tudo isso, a OAB, Seccional 
do Maranhão, estará, sempre, de prontidão. 
Nós passamos e sempre haveremos de passar 
um dia. A OAB fica. E ficará por todo e 
sempre. Trazendo consigo, em suas entranhas, 
cada um de nós, que construiu e fez parte 
dessa história. Somos tijolo e argamassa 
dessas paredes e desses muros. Somos imagem 
que se dispersará um dia, mas que jamais se 
dissociará daquilo que em um tempo uniu a 
todos naquele objetivo comum de fazer algo 
grande e útil, que se fez e que se continuará a 
fazer dia a dia. 
O caminho é longo, a construção é coletiva e 
o espaço está aberto, mas comemorar 90 anos 
da OAB do Maranhão na primeira segunda 
feira de um outono de abril é prenúncio de 
renovação de esperança e de ações, tal como as 
folhas que caem nessa estação, nos trazendo o 
valor da boa transformação.
Que cada um de nós possa transformar-se 
para melhor e que a Seccional Maranhense da 
OAB, com as mãos e forças de cada um de 
nós, possa celebrar a tradição e avançar rumo à 
modernidade.
Viva a OAB do Maranhão!! 

FREDERICO AUGUSTO 
COSTA LIMA É ADVOGADO

FOI PRESIDENTE DA COMISSÃO DE SOCIE-
DADE DE ADVOGADOS (2016-2018)

FOI CONSELHEIRO ESTADUAL (2019-2021)
FOI PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE ÉTICA 

E DISCIPLINA (2019-2021)

Inácio Melo 
Empreendedor

A nossa escola é um ambiente 
para estudantes motivados, 

integrados e dispostos a fazer 
do tempo que passam na 

escola uma experiência única e 
enriquecedora. 

 
Somos a primeira escola 

bilíngue de verdade do Estado do 
Maranhão (conforme Resolução 

CEE/MA 84/2020 e Parecer 
CNE 02/2020), trabalhamos 
a imersão na língua inglesa e 

utilizamos o currículo brasileiro 
de acordo com as normas da 
BNCC (Base Nacional Comum 

Curricular).

Agende uma visita 
e conheça nossa 

metodologia: 
(98) 98403-9333
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DE AREIA - MA

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 002/-
2022 PMBA O município de Brejo de Areia/MA, através da Prefeitu-
ra Municipal de Brejo de Areia/MA, CNPJ: 01.612.318/0001-96, por 
meio do Pregoeiro da Comissão Permanente de Licitação, designado 
pelo portaria nº 001/2022 de 04 janeiro de 2022, torna público para 
conhecimento dos interessados que com base na Lei nº 10.520/02, 
decreto nº 10.024/2019, lei nº 123/06 e suas alterações dadas pela lei 
nº 147/2014 e aplicado subsidiariamente no que couberem a Lei nº 
8.666/93 e demais normas pertinentes à espécie, que fará licitação na 
modalidade Pregão, na forma eletrônica, do tipo menor preço por item, 
Pregão Eletrônico SRP nº 002/2022, tendo como objeto a aquisição de 
material permanente em geral para atender a demanda das secretarias 
municipais de Brejo de Areia/MA, conforme condições, quantidades 
e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. A realização 
do certame está prevista para o dia 26/04/2022 às 10:00hs (horário 
local). O recebimento das propostas, abertura e disputa de preços será 
exclusivamente por meio eletrônico, no endereço: www.licitacaobre-
jodeareia.com.br – Prefeitura de Brejo de Areia -MA. O edital com-
pleto está a disposição dos interessados nos sites: www.brejodeareia.
ma.gov.br e SACOP – Sistema de Acompanhamento de Contratações 
Públicas, Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do 
e-mail: setorcpl@gmail.com. Pregoeiro Oficial:  EVANDRO SOUSA 
BARBOSA.  Brejo de Areia/MA, 07 de abril de 2022. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAPIÓ – MA

AVISO AVISO DE REMARCAÇÃO DE LICITAÇÃO.PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 014/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO 
Nº. 557/2022. A Prefeitura Municipal de Cajapió - MA, torna público 
e comunica aos interessados que a Licitação em epígrafe, tendo como 
objeto: aquisição de equipamentos de informática, de interesse da 
Prefeitura Municipal de Cajapio, publicada no DOE dia 28/03/2022. 
TERÁ NOVA DATA, MOTIVO: EQUIVOCO MÊS DA ABERTU-
RA, DATA DA ABERTURA PARA: ENTREGA DOS ENVELO-
PES: DATA: 21/04/2022, ATÉ ÀS 08H00MIN..Cajapió–MA, 04 de 
abril de 2022.Célia Regina Pereira Reis. Pregoeira.

AVISO DE REMARCAÇÃO DE LICITAÇÃO.PREGÃO PRE-
SENCIAL Nº 015/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 
568/2022. A Prefeitura Municipal de Cajapió - MA, torna público e 
comunica aos interessados que a Licitação em epígrafe, tendo como 
objeto: aquisição de camisas personalizadas, de interesse da Prefeitu-
ra Municipal de Cajapió, publicada no DOE dia 28/03/2022. TERÁ 
NOVA DATA, MOTIVO: EQUIVOCO MÊS DA ABERTURA, 
DATA DA ABERTURA PARA: ENTREGA DOS ENVELOPES: 
DATA: 21/04/2022, ATÉ ÀS 14H00MIN..Cajapió–MA, 04 de abril 
de 2022.Célia Regina Pereira Reis. Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA - MA

AVISO DE LICITAÇÃO. Pregão Presencial nº 008/2022-CPL/
PMC. A Prefeitura Municipal de Carolina, mediante seu Pregoeiro, 
designado pela Portaria nº 12, de 01 de janeiro de 2021, torna públi-
co que o Pregão Presencial nº 008/2022-CPL/PMC, do tipo Menor 
Preço por Item, para Registro de Preços de Gêneros Alimentícios de 
interesse das Secretarias e Fundos Municipais de Saúde e de Desen-
volvimento Social no Município de Carolina-MA, conforme Anexo I 
do Edital, realizar-se-á em 22.04.2022, às 08h30min, na sala da Co-
missão Permanente de Licitação-CPL, desta Prefeitura, localizada na 
Praça Alípio Carvalho, nº 50, Centro. CEP 65.980-000 - Carolina/
MA. O Edital foi redigido na forma da Lei Federal nº 10.520/2002, do 
Decreto Federal nº 3.555/2000, da Lei Complementar nº 123/2006, 
alterada pela Lei Complementar n° 147/2014 e pela Lei Complemen-
tar nº 155/2016, aplicando subsidiariamente, no que couber, a Lei 
Federal nº 8.666/1993 e demais normas regulamentares pertinentes 

à espécie; e seus anexos estão à disposição dos interessados, de 2º 
a 6º feira, no horário das 08h às 12h, na Comissão Permanente de 
Licitação-CPL desta Prefeitura, no Portal de Transparência, no site 
www.carolina.ma.gov.br e no Sacop. Esclarecimentos adicionais, no 
mesmo endereço. Carolina/MA, 07 de abril de 2022. AMILTON 
FERREIRA GUIMARÃES – Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO - MA

REPUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO.A Prefeitura M.de 
Coelho Neto -MA, por meio do Fundo M. de Saúde torna público, 
para conhecimento dos interessados que fará realizar, licitação na 
modalidade Pregão Eletrônico 012/2022, do tipo menor preço, para 
Contratação de empresa para aquisição de gases medicinais para 
atendimento das demandas da Sec. M. de Saúde do município, por 
meio de registro de preços, no dia 27/04/2022 às 10:00 horas, através 
do site https://www.portaldecompraspublicas.com.br, sendo presidi-
da pelo Pregoeiro desta Prefeitura.Edital:https://www.portaldecom-
praspublicas.com.br.http://www.transparencia.coelhoneto.ma.gov.
br/acessoInformacao/licitacao/tce, e no https://www6.tce.ma.gov.br/
sacop/muralsite/mural .zul.Esclarecimentos adicionais pagina web 
do Portal de Compras. Coelho Neto - MA, 06/04/2022. Josely Maria 
Silva Almeida-Sec. M. de Saúde.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ - MA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022. 
A Prefeitura Municipal de Coroatá/MA, através de seu pregoeiro, de-
signado pela Portaria nº 001/2022, torna público para conhecimento 
dos interessados, que fará realizar, sob a égide da Lei nº 10.520/2002, 
Decreto Municipal nº 040/2020, Lei Complementar 123/2006, Lei nº 
10.024/2019, Decreto Federal 3.555/2002, e da Lei nº 8.666/93 e suas 
alterações posteriores, licitação na modalidade PREGÃO na forma 
ELETRÔNICA do tipo MENOR PREÇO por ITEM, cujo objeto é 
Contratação de empresa especializada para locação de veículos vi-
sando locomoção de pacientes e acompanhantes, equipamento, pro-
cessos, e material diversos, no âmbito do Município de Coroatá-MA, 
ano 2022. A realização do certame está prevista para o dia 26 de Abril 
de 2022, às 08h00min - horário de Brasília. Edital/Anexos estão à dis-
posição dos interessados no horário das 08:00 às 14:00hs na Comis-
são Permanente de Licitação-CPL, para consulta gratuita, podendo 
ser obtidos através do sites: http://transparencia.coroata.ma.gov.br/
acessoInformacao/licitacao/tce; http://site.tce.ma.gov.br/index.php/
mural-de-licitacoes-2 e www.portaldecompraspublicas.com.br, ou 
mediante pagamento de R$ 50,00 (cinquenta reais), a ser recolhido 
através do Documento de Arrecadação Municipal-DAM emitido pela 
Secretaria Municipal de Finanças, E-mail.:cplcoroata@gmail.com, 
Tel.: 3641-1478, Coroatá/MA 11/04/2022, Valquíria de Sousa Costa 
Carneiro, Secretário municipal de Saúde.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2022. 
A Prefeitura Municipal de Coroatá/MA, através de seu pregoeiro, de-
signado pela Portaria nº 001/2022, torna público para conhecimento 
dos interessados, que fará realizar, sob a égide da Lei nº 10.520/2002, 
Decreto Municipal nº 040/2020, Lei Complementar 123/2006, Lei 
nº 10.024/2019, Decreto Federal 3.555/2002, e da Lei nº 8.666/93 
e suas alterações posteriores, licitação na modalidade PREGÃO na 
forma ELETRÔNICA do tipo MENOR PREÇO por ITEM, cujo ob-
jeto é Contratação de empresa especializada em manutenção geral 
para ônibus escolares próprios do município de Coroatá-MA, Ano 
2022. A realização do certame está prevista para o dia 27 de Abril de 
2022, às 08h00min - horário de Brasília. Edital/Anexos estão à dis-
posição dos interessados no horário das 08:00 às 14:00hs na Comis-
são Permanente de Licitação-CPL, para consulta gratuita, podendo 
ser obtidos através do sites: http://transparencia.coroata.ma.gov.br/
acessoInformacao/licitacao/tce; http://site.tce.ma.gov.br/index.php/
mural-de-licitacoes-2 e www.portaldecompraspublicas.com.br, ou 
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1.442.500,00. Preço Contratado: 1.433.785,27. Valor Total Adjudicado em R$ 1.433.785,27
(Hum milhão, quatrocentos e trinta e três mil, setecentos e oitenta e cinco reais e vinte e
sete centavos).

Cidelândia/Ma, 5 de abril de 2022.
ONYKLLEY FATIANO DOMINGOS SOARES

Presidente da CPL

PEDRO GUALBERTO PINHEIRO NETO
Membro da CPL

LUHANA FIGUEIREDO TANGO
SECRETARIA DA CPL

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 4/2022

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade
competente o Sr. AUGUSTO ALVES TEIXEIRA JUNIOR, HOMOLOGA a Adjudicação a Tomada
de Preços nº 004/2022, e em face aos princípios ordenados através da Lei nº 8.666/93 e
alterações posteriores, conforme indicado no quadro abaixo, resolve: 01 HOMOLOGAR a
presente Licitação nestes termos: a) Processo Administrativo nº 008/2022, b) Modalidade:
Tomada de Preços c) Número: 004/2022 d) Tipo: "Menor Preço Global" e) Data da
Adjudicação: 05/04/2022 f) Objeto: Contratação de empresa para melhoramento de 11 km
de Estrada Vicinal (PA), Itaiguara ao Povoado Galileia, melhoramento de 28 km de estrada
vicinal (PA) São Jorge ao Povoado São João do Andirobal de interesse do Município de
Cidelândia - Ma., conforme Projeto Básico, constante do Anexo I do Edital, e ainda em
conformidade com as normas estabelecidas na TOMADA DE PREÇOS de nº 004/2022 CPL.
g) Prestador de serviços vencedor deste certame: Empresa: LPL CONSTRUTORA E
REPRESENTAÇÕES EIRELI, CNPJ nº: 29.696.910/0001.32, Avenida Babaculândia nº 500,
Bairro Entrocamento, Imperatriz Maranhão. RESULTADO DA HOMOLOGAÇÃO: Item: 01,
Descrição: Contratação de empresa para melhoramento de 11 km de Estrada Vicinal (PA),
Itaiguara ao Povoado Galileia, melhoramento de 28 km de estrada vicinal (PA) São Jorge ao
Povoado São João do Andirobal de interesse do Município de Cidelândia Ma. Und:
Construção, Qtd: 01, P. Contratado: 1.433.785,27. Valor Total Homologado em R$
1.433.785,27 (Hum milhão, quatrocentos e trinta e três mil, setecentos e oitenta e cinco
reais e vinte e sete centavos).

Cidelândia/Ma, 5 de abril de 2022.
AUGUSTO ALVES TEIXEIRA JUNIOR

Ordenador de Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2022

A Prefeitura M.de Coelho Neto - MA, por meio do Fundo M. de Saúde torna
público, para conhecimento dos interessados que fará realizar, licitação na modalidade
Pregão Eletrônico 012/2022-REPUBLICAÇÃO- do tipo menor preço, para Contratação de
empresa para aquisição de gases medicinais para atendimento das demandas da Sec. M.
de Saúde do município, por meio de registro de preços, no dia 27/04/2022 às 10:00 horas,
através do site https://www.portaldecompraspublicas.com.br, sendo presidida pelo
Pregoeiro desta Prefeitura. Edital:
https://www.portaldecompraspublicas.com.br.http://www.transparencia.coelhoneto.ma.
gov.br/acessoInformacao/licitacao/tce, e no
https://www6.tce.ma.gov.br/sacop/muralsite/mural .zul.Esclarecimentos adicionais pagina
web do Portal de Compras

Coelho Neto - MA, 6 de abril de 2022.
JOSELY MARIA SILVA ALMEIDA

Sec. M. de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURURUPU
AVISOS DE ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2022

Termo de Adjudicação - Ref: Tomada de Preço 001/2022- CPL. Objeto:
Recuperação de estradas vicinais no município de Cururupu/MA. A Presidente da CPL do
Município de Cururupu/MA, nomeada pela Portaria 416/2021, resolve Adjudicar o objeto
licitado à empresa licitante Tesla Engenharia e Construções Eireli, por ter apresentado
proposta no valor de R$ 952.221,66 (novecentos e cinquenta e dois mil e duzentos e
vinte e um reais e sessenta e seis centavos) conforme Projeto Básico, e por estar de
acordo com todas as demais especificações do Edital. Cururupu/MA, 25/03/2022.
Tayanna Mendes Guimarães, Presidente da CPL.

TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2022

Termo de Adjudicação - Ref: Tomada de Preço 002/2022- CPL. Objeto:
Pavimentação em Bloco Intertravado no Município De Cururupu/MA. A Presidente da CPL
do Município de Cururupu/MA, nomeada pela Portaria 416/2021, resolve Adjudicar o
objeto licitado à empresa licitante Tesla Engenharia e Construções Eireli, por ter
apresentado proposta no valor de R$ 940.583,44 (novecentos e quarenta mil, quinhentos
e oitenta e três reais e quarenta e quatro centavos) conforme Projeto Básico, e por estar
de acordo com todas as demais especificações do Edital.

Cururupu/MA, 24 de março de 2022.
TAYANNA MENDES GUIMARÃES

Presidente da CPL

EXTRATOS DE CONTRATOS

Contrato da Tomada de Preço 001/2022; Espécie: Contrato Nº 132/2022, firmado em
04/04/2022. Partes: Prefeitura municipal de Cururupu/MA, CNPJ 05.733.472/0001-77,
através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, representado pela
Secretária Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento e a empresa Tesla
Engenharia e Construções Eireli - ME, CNPJ 18.571.972/0001-00. Objeto: Recuperação de
Estradas Vicinais no Município de Cururupu/MA. Vigência: 180 (cento e oitenta) dias;
Cobertura Orçamentária: Órgão: 02 poder executivo: unidade: sec. mun. de obras e
serviços urbanos projeto atividade: 15.451.0065.1075.0000 pavimentação, urbanização,
drenagem de ruas, avenidas e estradas. Nome categoria: 4.4.90.51.00 obras e
instalações. Valor: R$ 952.221,66 (novecentos e cinquenta e dois mil e duzentos e vinte
e um reais e sessenta e seis centavos). Base Legal: Lei 8.666/93 e suas alterações;
Signatários: pelo Contratante Genilde Matos Maia, Secretária Municipal de
Administração, Fazenda e Planejamento, CPF 236.434.203-15 e pelo Contratado, Tesla
Engenharia e Construções Eireli - ME, representado por Glauber Santos Weba, CPF
651.807.633-04.

Contrato da Tomada de Preço 002/2022; Espécie: Contrato Nº 131/2022, firmado em
04/04/2022. Partes: Prefeitura municipal de Cururupu/MA, CNPJ 05.733.472/0001-77,
através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, representado pela
Secretária Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento e a empresa Tesla
Engenharia e Construções Eireli - ME, CNPJ 18.571.972/0001-00. Objeto: Recuperação de
Estradas Vicinais no Município de Cururupu/MA. Vigência: 180 (cento e oitenta) dias;
Cobertura Orçamentária: Órgão: 02 poder executivo: unidade: sec. mun. de obras e
serviços urbanos projeto atividade: 15.451.0065.1075.0000 pavimentação, urbanização,
drenagem de ruas, avenidas e estradas. Nome categoria: 4.4.90.51.00 obras e

instalações. Valor: R$ 940.583,44 (novecentos e quarenta mil e quinhentos e oitenta e
três reais e quarenta e quatro centavos). Base Legal: Lei 8.666/93 e suas alterações;
Signatários: pelo Contratante Genilde Matos Maia, Secretária Municipal de
Administração, Fazenda e Planejamento, CPF 236.434.203-15 e pelo Contratado, Tesla
Engenharia e Construções Eireli - ME, representado por Glauber Santos Weba, CPF
651.807.633-04.

AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2022

A Prefeitura de Cururupu/MA, através da Secretaria Municipal de Fazenda,
Planejamento e Administração, torna público que está Homologando licitação na
modalidade acima descrita, em regime de Menor Preço Global, Tipo Menor Preço, para
Contratação da empresa Tesla Engenharia e Construções Eireli, para Recuperação de
Estradas Vicinais no Município de Cururupu/MA, por ter apresentado proposta no valor
de R$ 952.221,66 (novecentos e cinquenta e dois mil e duzentos e vinte e um reais e
sessenta e seis centavos), conforme Mapa de Apuração em anexo e cumprir com todas
as exigências do Edital e seus anexos. Cururupu/MA, 31/03/2022. Genilde Matos Maia,
Secretária Municipal de Fazenda, Planejamento e Administração.

TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2022

A Prefeitura de Cururupu/MA, através da Secretaria Municipal de Fazenda,
Planejamento e Administração, torna público que está Homologando licitação na
modalidade acima descrita, em regime de Menor Preço Global, Tipo Menor Preço, para
Contratação da empresa Tesla Engenharia e Construções Eireli, para Recuperação de
Estradas Vicinais no Município de Cururupu/MA, por ter apresentado proposta no valor
de R$ 940.583,44 (novecentos e quarenta mil, quinhentos e oitenta e três reais e
quarenta e quatro centavos), conforme Mapa de Apuração em anexo e cumprir com
todas as exigências do Edital e seus anexos.

Cururupu/MA, 31 de março de 2022.
GENILDE MATOS MAIA

Secretária Municipal de Fazenda, Planejamento e Administração
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2021-SRP

A Prefeitura Municipal de Estreito - MA, através do seu Pregoeiro, torna público
para conhecimento dos interessados que realizará licitação por meio do sistema eletrônico
na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS do tipo MENOR PREÇO
POR ITEM com base na Lei n.º 10.520/2002, Decreto Federal nº 10.024/2019 do Decreto
Municipal 013/B/2020, Decreto Municipal nº 016/2015, da Lei Complementar n.º 123/2006
e alterações posteriores, e, subsidiariamente, da Lei n.º 8.666/1993, para o OBJETO:
FUTURA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, NAS ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO E
MONITORAMENTO DE SERVIDORES FÍSICOS E VIRTUALIZADOS, REDE DE DADOS
CORPORATIVA, SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, HELP DESK E SERVICE DESK,
ACOMPANHAMENTO DE ATENDIMENTO PARA SOFTWARES DE GESTÃO E CONSULTORIA E
GERENCIAMENTO DE PARQUE COMPUTACIONAL, Local da sessão: a sessão pública
eletrônica se iniciará no dia 27/04/2022 às 08:30 horas através do site
www.licitanet.com.br. O edital e seus anexos encontram-se a disposição dos interessados
no endereço eletrônico: www.estreito.ma.gov.br e na sala da Comissão Permanente de
Licitações da Prefeitura Municipal, situada na Avenida Chico Brito, nº 902, Centro, Estreito,
podendo ser consultado ou adquirido gratuitamente no horário de 08:00 as 14:00 horas,
ou mediante recolhimento de taxa aos cofres públicos no valor de R$ 50,00 (Cinquenta
Reais) através do DAM.

RONILSON SILVA SOARES

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 1/2022

A Prefeitura Municipal de Estreito - MA, através do Presidente da Comissão
Permanente de Licitações, torna público para conhecimento dos interessados que realizará
licitação na modalidade CHAMADA PÚBLICA, de acordo com a Lei Municipal nº 033 De 11
Abril De 2000 alterada pela Lei Municipal nº 066 de 07 de janeiro de 2022, para o OBJETO:
CHAMADA PÚBLICA PARA PERMISSÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INDIVIDUAL DE
PASSAGEIROS POR TÁXI NO MUNICÍPIO DE ESTREITO, ESTADO DO MARANHÃO, os
interessados deverão apresentar envelope de habilitação até as 09:00 horas do dia 11 de
maio de 2022, os quais serão abertos, as 09:15 horas do mesmo dia, na sede da Prefeitura
Municipal de ESTREITO, situada na Avenida Chico Brito, nº 902, Centro, Estreito. O edital
e seus anexos encontram-se a disposição dos interessados no endereço eletrônico:
www.estreito.ma.gov.br e na sala da Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura
Municipal, podendo ser consultado ou adquirido gratuitamente no horário de 08:00 as
14:00 horas, ou mediante recolhimento de taxa aos cofres públicos no valor de R$ 50,00
(Cinquenta Reais) através do DAM.

PHILIPPE SOARES BARBOSA
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER
EXTRATO DE CONTRATO Nº 26/2022

PREGÃO Nº 9/2022 CONTRATO N° 26/2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11/2022.
PREGÃO ELETRONICO Nº 09/2022.CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GOVERNADOR ARCHER-
MA, CNPJ nº 06.138.150/0001-42; por intermédio da Secretaria Municipal de Ed u c a ç ã o .
CONTRATADO: ARTCON COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS EIRELI inscrito(a) no CNPJ
sob o nº 14.781.478/0001-00. VALOR DO CONTRATO: R$ 732.000,00 (setecentos e trinta e
dois mil reais). OBJETO: a contratação de empresa especializada para a prestação de
serviços de transporte escolar terrestre, com fornecimento de combustível e motorista,
para o Município de Governador Archer/MA. VIGÊNCIA: é de 12(doze) meses contados da
data de assinatura. DATA DA ASSINATURA: 18 de março de 2022.

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 1/2022

A Prefeitura Municipal de Governador Archer/MA, por meio da Comissão
Central de Licitação, torna público a CHAMADA PÚBLICA nº 01/2022 que tem por objeto
o credenciamento de empreendedores familiares rurais ou suas organizações, interessados
em apresentar proposta para fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar,
destinados à elaboração de merenda para alunos da Rede de Educação Básica Pública,
com verba FNDE/PNAE e à elaboração de merenda para as crianças assistidas pelos
programas sociais, de interesse desta Administração Pública. Para tanto, os interessados
em fornecer os gêneros alimentícios deverão apresentar a documentação para habilitação
e projeto de venda, impreterivelmente, durante os dias 12 de abril de 2022 a 26 de abril
de 2022 (executando-se sábado e domingo e feriados), no horário das 08:00 às 12:00h. A
sessão da Chamada Pública será realizada às 09:00 horas do dia 27 de abril de 2022. Na
sala de reunião da CPL, na Prefeitura Municipal de Governador Archer, sito à Praça Getúlio
Vargas, nº 12, Centro. O presente Edital estará à disposição dos interessados onde
poderão ser consultados ou obtidos GRATUITAMENTE pela internet no portal da
transparência através do nosso endereço eletrônico:
http://portal.governadorarcher.ma.gov.br/ e através do Sistema de Acompanhamento de
Contratações Públicas- SACOP.

Governador Archer/MA, 8 de abril de 2022.
MILENA SANTOS DA SILVA

Pregoeira
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