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PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT 
Diretório Estadual Maranhão 

 
 
 

 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 

O Diretório Estadual do Partido Democrático Trabalhista – PDT - Maranhão, 
por meio de seu Presidente, na forma da legislação vigente e de seu Estatuto 
Partidário (art. 31 ss), CONVOCA todos os membros do Diretório Estadual, 
Presidentes de Movimentos Partidários organizados no âmbito  estadual, Deputados 
Estaduais, Deputados Federais, Senadores, Prefeitos (as), Vereadores (as) e demais 
Filiados para CONVENÇÃO ELEITORAL 2022, a ser realizada no dia 29 de julho  
do ano corrente no ESTÁDIO NHOZINHO SANTOS, localizado à Rua Vinte e Um 
de Abril, Bairro Vila Passos, na cidade de São Luís, Estado do Maranhão,  a partir das 
17h00 com término previsto para as 00h00, para deliberar sobre a seguinte ORDEM 
DO DIA: 

I. Escolha dos Candidatos e Candidatas a Deputados e Deputadas 
Estaduais;  

II. Escolha dos Candidatos e Candidatas a Deputados e Deputadas 
Federais;  

III. Escolha dos Candidatos a Senador ou Senadora e seus 
suplentes;  

IV. Escolha dos Candidatos(as) a Governador(a) e Vice-
Governador (a); 

V. Definição dos limites de gastos eleitorais; 
VI. Aprovação do Plano de Governo; 

VII. Definição de Coligações Majoritárias; 
VIII. Escolha dos Representantes e Delegados Partidários Eleitorais 

Majoritário e Proporcional; 
IX. Outros assuntos. 

 

São Luís – MA, 15 de julho de 2022. 

 
 
 

Weverton Rocha Marques de Sousa 
Presidente 

PREFEITURA DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA/MA.
TOMADA DE PREÇO  004/2022

OBJETO: Contratação de empresa para a execução da 
manutenção da pavimentação em vias urbanas com 
massa asfáltica. 
ABERTURA: 04 de agosto de 2022 às 14:00 horas.
ENDEREÇO: Avenida Presidente Geisel, nº 581, centro, 
São Pedro da Água Branca /MA. CEP: 65.920-000
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço por Item.
OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus Anexos estão 
à disposição dos interessados na CPL - Comissão 
Permanente de Licitação, situada Avenida Presidente 
Geisel, nº 581, centro, São Pedro da Água Branca/MA. 
Onde poderá ser obtido ou consultado nos horários, das 
08:00hs às 12:00hs ou no Portal de Transparência do 
Município http://www.saopedrodaaguabranca.ma.gov.
br/. Alexsandro Tenório Rolim – Presidente da Licitação  

PREFEITURA DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA/MA.
TOMADA DE PREÇO  005/2022

OBJETO: Contratação de empresa para prestação 
de serviços de recuperação de microdrenagem no 
município de São Pedro da Água Branca. 
ABERTURA: 05 de agosto  às 14:00 horas.
ENDEREÇO: Avenida Presidente Geisel, nº 581, centro, 
São Pedro da Água Branca /MA. CEP: 65.920-000
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço por Item.
OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus Anexos estão 
à disposição dos interessados na CPL - Comissão 
Permanente de Licitação, situada Avenida Presidente 
Geisel, nº 581, centro, São Pedro da Água Branca/MA. 
Onde poderá ser obtido ou consultado nos horários, das 
08:00hs às 12:00hs ou no Portal de Transparência do 
Município http://www.saopedrodaaguabranca.ma.gov.
br/. Alexsandro Tenório Rolim – Presidente da Licitação  

PREFEITURA DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA/MA.
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 015/2022. A Prefeitura 
Municipal de São Pedro da Água Branca – MA, através de seu Pregoeiro, 
torna público para o conhecimento dos interessados, que fará realizar, 
sob a égide da Lei n.º 10.520/2002 e subsidiariamente as disposições da 
Lei nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores, do Decreto Federal nº 
10.024/2019 - Regulamenta a licitação, na modalidade pregão, na forma 
eletrônica.; e Decreto Municipal nº 003/2021 - Regulamenta o Tratamento 
Favorecido, Diferenciado e Simplificado para ME/EPP ; Decreto Municipal 
nº 004/2021 - Regulamento o Sistema de Registro de Preços; , da Lei 
Complementar n.º 123/2006 e de outras normas aplicáveis ao objeto deste 
certame, licitação na modalidade Pregão Eletrônico , do tipo Menor Preço 
Por item, objetivando  registro de preços para eventual e futura contratação 
de pessoa(s) jurídica(s) para fornecimento de material elétrico para 
iluminação pública, de interesse da secretaria municipal de obras. A sessão 
será realizada através do Portal Eletrônico, pelo endereço www.licitardigital.
com.br, sendo conduzida pelo Pregoeiro desta Prefeitura Municipal, 
auxiliado pela Equipe de Apoio com data de abertura agendada para 28 
de julho  2022 às 09:00. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis 
no prédio onde funciona a Comissão Permanente de Licitação, das 08:00 
às 12:00 horas, ou através do Portal da Transparência do Município pelo 
endereço www.saopedrodaaguabranca.ma.gov.br, ou ainda pelo endereço 
Portal Eletrônico, www.licitardigital.com.br  portaldecompraspublicas.com.
br. São Pedro da Água Branca – MA, Alexsandro Tenório Rolim. Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ – MA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 030/2022 – CPL/PMAAP.  PROC. ADM. Nº 
199/2022 – Sec. Administração. O Município de Alto Alegre Do Pindaré – 
MA, através da sua Secretária Municipal de Administração torna público 
que realizará no dia 28/07/2022 às 10:00h licitação na modalidade 
PREGÃO ELETRÔNICO SRP – do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, modo 
de disputa ABERTO, na forma da Lei Federal nº 10.520/2002 e Decreto 
Federal nº 10.024/2019, Contratação de pessoa jurídica especializada 
em prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e 
corretiva de ar condicionado, incluindo instalação e desinstalação, 
bem como, troca de peças e acessórios junto à Prefeitura Municipal de 
Alto Alegre do Pindaré/MA, sob o Sistema de Registro de Preços-SRP, 
cujas especificações encontram-se detalhadas no Edital e seus anexos. 
O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, via Internet, 
mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - em 
todas as suas fases. Local: Portal de Compras Públicas - https://www.
portaldecompraspublicas.com.br. Recebimento das propostas: A partir 
da publicação do aviso de edital. O edital encontra-se disponível no site 
supracitado e também pode ser obtido gratuitamente pelo e-mail: cpl.
altoalegrep@gmail.com
Alto Alegre do Pindaré (MA), 14 de julho de 2022.

Francival Veloso Fernandes
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA/MA.
PREGÃO PRESENCIAL 013/2022 – REPUBLICAÇÃO 

OBJETO: contratação de empresa para aquisição de 
material didático do 7º ao 9º ano, da aprova mais Brasil 
para a secretaria de educação. 
ABERTURA: 29 de julho de 2022 às 14:00 horas.
ENDEREÇO: Avenida Presidente Geisel, nº 581, centro, 
São Pedro da Água Branca /MA. CEP: 65.920-000
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço por Item.
OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus Anexos estão 
à disposição dos interessados na CPL - Comissão 
Permanente de Licitação, situada Avenida Presidente 
Geisel, nº 581, centro, São Pedro da Água Branca/MA. 
Onde poderá ser obtido ou consultado nos horários, das 
08:00hs às 12:00hs ou no Portal de Transparência do 
Município http://www.saopedrodaaguabranca.ma.gov.
br/. Alexsandro Tenório Rolim – Pregoeiro Municipal   

A EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA – EMAP torna público que realizará 
licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço (lote único), no modo de disputa aberto, 
com orçamento sigiloso, no dia 09/08/2022, às 9h30 – Hora de Brasília - DF, por meio do uso de recursos 
de tecnologia da informação, pelo site www.licitacoes-e.com.br, para contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços de controle e manejo ambiental de vetores e pragas urbanas e 
quaisquer outros animais sinantrópicos nocivos que possam causar agravos à saúde e/ou prejuízos 
econômicos nas áreas administradas pela Empresa Maranhense de Administração Portuária - EMAP, de 
acordo com o constante no Processo Administrativo Eletrônico nº 1343/2022 - EMAP, de 23/05/2022 e 
especificações e condições do Edital e seus Anexos, e em conformidade disposições do Regulamento de 
Licitações e Contratos da Empresa Maranhense de Administração Portuária - EMAP, da Lei 
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e Lei Federal n° 13.303, de 30 de junho de 2016. O 
edital e seus anexos estão à disposição dos interessados nos sites www.licitacoes-e.com.br e 
www.emap.ma.gov.br, no link Transparência/Compras, podendo ainda ser adquirido gratuitamente, 
mediante solicitação pelo e-mail: csl@emap.ma.gov.br, durante os dias úteis, das 8h às 12h e das 13h às 
17h. Esclarecimentos e informações adicionais serão prestados aos interessados no site 
www.emap.ma.gov.br. Telefones: (98) 3216-6531, 3216-6532 e 3216-6533.

São Luís/MA, 13 de julho de 2022
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
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2022 - EMAP

A Polícia Militar do Estado do Maranhão, através do seu Pregoeiro Substituto, torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará realizar, na forma da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do 
Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, da Lei Complementar nº 123/2006, do Decreto Estadual 
nº 36.184, de 21 de setembro de 2020, da Lei Estadual nº 9.529, de 23 de dezembro de 2011 e da Lei 
Estadual nº 10.403, de 29 de dezembro de 2015, aplicando subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666, de 
21 de junho de 1993 e demais normas regulamentares pertinentes à espécie, licitação na modalidade 
Pregão na forma Eletrônica, do tipo menor Valor Global por lote (grupo único), objetivando Contratação de 
empresa especializada na prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva de 
aparelhos de ar-condicionado do tipo “split” e de “janela”, com o fornecimento de mão de obra e peças de 
reposição - quando houver necessidade - instalados nas Unidades da Polícia Militar do Maranhão, da 
Região da Grande Ilha, nos municípios da Região da Grande Ilha (São Luis, São José de Ribamar, Paço 
do Lumiar e Raposa), no dia 05/08/2022, às 8h30 (horário de Brasília), através do uso de recursos de 
tecnologia da informação, no site www.gov.br/compras/pt-br, sendo presidida por Pregoeiro da Polícia 
Militar do Maranhão, situado no Quartel do Comando Geral da PMMA, Av. Jerônimo de Albuquerque, s/nº, 
Bairro Calhau, nesta Capital, CEP: 65074-220. O Pregoeiro informa que o edital encontra-se disponível na 
página web www.gov.br/compras/pt-br e https://pm.ssp.ma.gov.br/.

São Luís – MA, 13 de julho de 2022
Cap QOPM Gleydson Teixeira Almeida

Pregoeiro Substituto da PMMA

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2022 – CSL/PMMA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 090.180/2022 – PMMA

OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento Medicamentos de Formas 
Farmacêuticas Diversas para atender as necessidades das Unidades Hospitalares administradas pela 
Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares – EMSERH.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM.
DATA DA ABERTURA: dia 02/08/2022, às 9h, horário de Brasília/DF.
ID nº [949591].
LOCAL DE REALIZAÇÃO: 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@gmail.com e/ou 
leonardomonteiro.emserh@gmail.com, ou pelo telefone (98) 3235-7333.

São Luís (MA), 11 de julho de 2022
Leonardo Aires Monteiro

Agente de Licitação da EMSERH

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 190/2022 - CSL/EMSERH

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 99.765/2021 - EMSERH

Ministro da Defesa propõe ‘votação 
paralela’ com  cédula de papel para 
teste no dia da eleição  
As Forças Armadas 
apresentaram ontem, 14, 
no Senado, uma proposta 
de votação paralela no dia 
da eleição com cédulas de 
papel num suposto teste de 
confiabilidade do sistema 
eletrônico. A recomendação foi 
feita pelo ministro da Defesa, 
general Paulo Sérgio Nogueira, 
durante audiência convocada 
pelo senador Eduardo Girão 
(Podemos-CE). A sugestão 

segue a linha do discurso 
recorrente do presidente 
Jair Bolsonaro, candidato à 
reeleição, que tem colocado 
em dúvida a segurança do 
processo eleitoral, mesmo sem 
qualquer prova de falha ou 
fraude nas urnas eletrônicas. 
A proposta das Forças 
Armadas usa como 
justificativa a necessidade 
de reforçar a transparência 
da votação. Segundo o 

ministro da Defesa, a votação 
adicional seria apenas um 
“teste de integridade” das 
urnas eletrônicas em 2 de 
outubro. Além da votação na 
urna eletrônica normal, os 
militares sugerem que seja 
instalada uma segunda urna 
para efeito de teste e ainda 
uma votação em cédula de 
papel para verificar se o que 
o equipamento eletrônico 
registrou é o mesmo que foi 

marcado fisicamente.  
Essa votação em cédula seria 
feita ou por servidores da 
Justiça eleitoral ou mesmo 
por eleitores convidados no 
dia da eleição. Essa testagem, 
segundo os militares, poderia 
ajudar a dar mais segurança às 
eleições, apesar de nenhuma 
investigação oficial já ter 
detectado fraude nas urnas 
eletrônicas. 
(ESTADÃO) 

Posse simbólica de estudantes nos 
estágios do programa Trabalho 
Jovem/Prepara Maranhão 
Cerca de 300 alunos da rede 
pública estadual de ensino 
participaram, ontem (14), no 
auditório do Palácio Henrique 
de La Rocque, do ato de posse 
simbólica dos estagiários 
da nova etapa do programa 
Trabalho Jovem/Prepara 
Maranhão, ação do Governo 
que potencializa oportunidades 
de trabalho aos jovens do 
Maranhão.
A iniciativa busca criar 
oportunidades de aprendizado 
e de inclusão no mercado 
de trabalho aos jovens 
maranhenses, por meio 

de estágio em órgãos da 
administração pública estadual.
“O estudante hoje está tendo 
a oportunidade de se inserir 
no mercado de trabalho, onde 
ele vai, com esse estágio, 
adquirir novas habilidades, 
conhecimentos e, com isso, se 
aprimorar cada vez mais para o 
mercado de trabalho”, pontuou 
o secretário da Indústria e 
Comércio, Cassiano Pereira 
Júnior.
O evento contou com momento 
de boas-vindas aos estudantes, 
palestras sobre a importância 
da inserção dos jovens no 

mercado de trabalho e, 
também, com plantão tira-
dúvidas. Na oportunidade, os 
alunos receberam informações 
dos locais onde começarão a 
estagiar a partir da próxima 
semana.
Os estágios terão duração 
de seis meses e os jovens, 
entre 17 e 25 anos, receberão 
bolsas no valor de R$ 600. 
Ao todo, foram 5 mil vagas 
sorteadas. Entre os municípios 
contemplados nesta etapa, 
estão São Luís e Região 
Metropolitana (3 mil vagas), 
Imperatriz (700 vagas), Timon 

(400 vagas), Caxias (400 
vagas), Balsas (300 vagas) e 
Colinas (200 vagas).
A ação é um esforço conjunto 
das Secretarias de Estado da 
Indústria e Comércio (Seinc), 
da Educação (Seduc), do 
Planejamento e Orçamento 
(Seplan), do Trabalho e da 
Economia Solidária (Setres), 
da Secretaria de Estado 
Extraordinária da Juventude 
(Seejuv) e da Gestão, 
Patrimônio e Assistência aos 
Servidores (Segep).


