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Cidade

ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE COROATÁ

GABINETE DA PRESIDENTE
CNPJ: 05.646.054/0001– 42

Coroatá-Maranhão

ERRATA EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2022

ERRATA EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2022 – SRP, que tem como objetivo 
o Registro de Preço, para eventual contratação de empresa especializada em fornecimento 
de Material de Expediente, Limpeza, Higienização e Gênero Alimentício não perecível para 
atender as necessidades da Câmara Municipal de Coroatá-MA, ONDE SE LER: 1. DO OB-
JETO: 1.3 - foi estimado o valor total de R$ 158.331,50 (cento e cinquenta e oito mil trezentos 
e trinta e uma reais e cinquenta centavos), ANEXO – I, 4. DAS ESPECIFICAÇÕES E QUAN-
TITATIVOS: 4.1 – LOTE - I – MATERIAL DE EXPEDIENTE, Item 49 – Carimbo tipo porta cai-
xa, tamanho e cores variadas, quantidade 30, preço unitário R$ 49,00 preço total R$ 980,00, 
Valor Estimado Lote – I R$ 66.260,60, Valor Total Estimado R$ 158.331,50, LER-SE-Á: 1. DO 
OBEJETO: 1.3 – foi estimado o valor total de R$ 158.821,50 (cento e cinquenta e oito mil 
oitocentos e vinte e um reais e cinquenta centavos), ANEXO – I 4. DAS ESPECIFICAÇÕES 
E QUANTITATIVOS: 4.1 – LOTE – I - MATERIAL DE EXPEDIENTE, item 49 – Carimbo tipo 
porta caixa, tamanho e cores variadas. Quantidade 30, preço unitário, R$ 49,00, preço total 
R$ 1.470,00, valor estimado do LOTE – I R$ 66.750,60, Valor Total estimado R$ 158.821,50 
(Cento e Cinquenta e Oito Mil Oitocentos e Vinte e Um Reais e Cinquenta Centavos). Coro-
atá-MA, 21 de fevereiro de 2022 Maria de Loures Pereira e Pereira – Presidente da Câmara 
Municipal de Coroatá-MA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
C.N.P.J.  06.113.690/0001-71

PRAÇA GETÚLIO VARGAS , S/N – CENTRO
CEP N° 65.790.000

AVISO DE LICITAÇÃO /CHAMADA PUBLICA Nº 01/2022-CPL
Torna público, para conhecimento dos interessados que realizará às 09:00 
do dia 15 de março de 2022, sede da Prefeitura Municipal de São Domingos 
do Maranhão – MA, localizada na praça Getúlio Vargas – centro, licitação 
na modalidade Chamada Publica   Nº 01/2022/CPL do tipo menor pre-
ço cujo objeto é aquisição de alimentos da agricultura familiar/FNDE, 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 participan-
te porte seu frasco de álcool e itens de proteção necessário. Este Edital e 
seus anexos poderão ser examinados e obtidos gratuitamente no endereço 
supra, de 2ª a 6ª feira,  no horário de 8:00 às 12:00 horas ou através do 
email:cplsaodomingos.ma@gmail.com. São Domingos do Maranhão(Ma), 
17 de fevereiro  de 2022 JORGES FRAN COSTA RAMALHO SILVA  - PRESI-
DENTE DA CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AXIXÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022. A Prefeitura Municipal 
de Axixá, Estado do Maranhão, torna público para conhecimen-
to dos interessados que realizará sob a égide do Decreto n.º 
10.024/2019, Lei nº 10.520/02 e Lei nº 8.666/93 e suas altera-
ções posteriores, Licitação na Modalidade Pregão Eletrônico, tipo 
menor preço por lote objetivando o Registro de Preços para futura 
e eventual fornecimento de medicamentos para a farmácia básica 
a fim de atender as necessidades Secretaria Municipal de Saúde 
do Município de Axixá-MA. Início de disputa dia 07/03/2022 às 
09:00h, Endereço Eletrônico: www.licitanet.com.br. O Edital en-
contra-se disponível para consulta ou retirado no endereço eletrô-
nico www.licitanet.com.br, também poderá ser retirado pelo Siste-
ma do SACOP/TCE-MA e/ou através do e-mail axixa.cpl@gmail.
com e www.axixa.ma.gov.br. Axixá-MA, 21 de fevereiro de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA – MA

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2022. A Pre-
feitura Municipal de São Pedro da Água Branca – MA, através de 
seu Pregoeiro, torna público para o conhecimento dos interessados, 
licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo Menor Preço Por 
Item, objetivando Registro de Preço para aquisição eventual e futura 
de empresa para fornecimento de serviços funerários para atender a 
necessidade de administração pública de São Pedro da Água Bran-
ca-MA. A sessão será realizada através do endereço Avenida Presi-
dente Geisel , nº 691 – Centro - São Pedro da Água Branca, sendo 
conduzida pelo Pregoeiro desta Prefeitura Municipal, auxiliado pela 
Equipe de Apoio com data de abertura agendada para 8 de Março 
de 2022 às 08:00. O edital e seus anexos encontram-se disponí-
veis 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 eletrônico www.saopedrodaaguabran-
ca.ma.gov.br. São Pedro da Água Branca – MA, 21 de fevereiro de 
2022. Alexsandro Tenório Rolim. Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENALVA/MA
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 05/2022

AVISO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

A Prefeitura Municipal de Penalva/MA, torna público a manifesta-
ção de interesse da Administração em obter propostas de preços 
adicionais, objetivando a contratação de empresa para forneci-
mento de fardamento e acessórios, para atender as necessida-
des da Guarda Civil Municipal de Penalva (MA), conforme es-
pecificações contidas no Termo de Referência, de acordo com 
§ 3º do art. 75 da Lei Federal n° 14.133/202. As manifestações 
de interesse e propostas de preço devem ser enviadas para o 
e-mail: pref.setorcompras@gmail.com até o dia 25/02/2022, ás 
18:00h. As condições de contratação (Termo de Referência) es-
tará disponível no endereço eletrônico www.penalva.ma.gov.br 
(Aviso de Licitações) e no SACOP/TCE/MA.
Penalva/MA, 18 de fevereiro de 2022. Freud Norton Moreira dos 
Santos/Agente de Contratação.

O SECRETÁRIO ADJUNTO DE REGISTRO DE PREÇOS torna público que a licitação em epígrafe, 
objetivando o Registro de preços para contratação de empresa especializada em fornecimento de 
sistemas de automação de Processos de Emissão de CNH, gestão de infrações, Provas Práticas e 
impressões de documentos oficiais de trânsito, com fornecimento de Mão de obra e 
equipamentos necessários, de interesse do Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN, 
anteriormente marcada para às 14h do dia 22 de fevereiro de 2022, fica ADIADA até ulterior 
deliberação, em cumprimento a decisão proferida no Agravo de Instrumento n° 
0801262-30.2022.8.10.0000, tornando sem efeito o Aviso de Remarcação publicado, datado de 17 de 
fevereiro de 2022.

São Luís, 18 de fevereiro de 2022
Deimison Neves dos Santos

Secretário Adjunto de Registro de Preços

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO E

ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES – SEGEP
SECRETARIA ADJUNTA DE REGISTRO DE PREÇOS – SARP

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2021 – SARP/MA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0218798/2021 – SARP

MPT vai realizar nova mediação entre 
rodoviários e empresários nesta terça-feira
LUCIENE VIEIRA 
 
Nesta terça-feira (22), o 
Ministério Público do Trabalho 
no Maranhão (MPT-MA) 
realizará nova audiência de 
mediação entre os sindicatos 
dos rodoviários e das empresas 
de transporte. A reunião está 
marcada para 14h30, na sede 
do órgão, no bairro do Calhau. 
A audiência presencial será 
presidida pelo procurador do 
Trabalho Marcos Rosa. 
A greve dos rodoviários 
começou na quarta-feira (16), 
tendo sido anunciada pelos 
Rodoviários ainda na terça-
feira (15). No mesmo dia que a 
greve foi anunciada, o Tribunal 
Regional do Trabalho da 16ª 
Região (TRT-MA) determinou 
que o Sttrema mantivesse 80% 
da frota do transporte público 
da Região Metropolitana 
de São Luís em circulação 
durante a greve. Há ônibus nas 
ruas, mas a greve continua.  
Além do Sindicato das 
Empresas de Transporte 
(SET) e do Sindicato dos 
Trabalhadores em Transportes 
Rodoviários no Estado 
do Maranhão (Sttrema), a 
mediação deve contar com a 
participação de representantes 
da Prefeitura de São Luís, 
da Agência Estadual de 
Mobilidade Urbana e 
Serviços Públicos (MOB) 
e da Procuradoria Geral do 
Estado. Esta será a segunda 
audiência mediada pelo MPT 
para tratar da data-base 2022 
dos rodoviários. A primeira 
ocorreu no dia 11 de fevereiro 
e terminou sem acordo entre os 
sindicatos. 
A greve foi decidida em 
assembleia geral, realizada no 
Sttrema, pois os trabalhadores 
querem alterações na 
Convenção Coletiva de 
Trabalho para 2022, que foram 
encaminhadas ao Sindicato das 
Empresas de Transporte (SET), 
em dezembro de 2021. O 
Sttrema reivindica um reajuste 
salarial de 15%, inclusão de 

um familiar no plano de saúde, 
e tíquete alimentação de R$ 
800. 
Por essas mesmas 
reivindicações, o Sindicato 
entrou em greve há quatro 
meses, cuja duração foi de 12 
dias. O movimento paredista 
de 2021 encerrou no dia 1º de 
novembro, após acordo feito 
entra a Prefeitura de São Luís, 
o Sttrema e o SET. Na ocasião, 
os rodoviários receberam 
reajuste de 5% no salário e de 
6% no tíquete alimentação, 
além de não terem descontos 
salariais por causa da 
paralisação. 

Na noite de terça-feira (15), o 
Tribunal Regional do Trabalho 
da 16ª Região (TRT-MA) 
determinou que o Sttrema 
mantenha 80% da frota do 
transporte público da região 
metropolitana de São Luís em 
circulação durante a greve. 
As decisões liminares são do 
desembargador Luiz Cosmo 
da Silva Junior, que atendeu 
a um pedido do Município de 
São Luís, e da desembargadora 
Solange Cristina Passos de 
Castro, após requerimento do 
Sindicato das Empresas de 
Transporte de Passageiros de 
São Luís.  

Foi feita uma assembleia 
na tarde de sábado, e o 
Sttrema decidiu cumprir a 
determinação de circularem os 
80% da frota. O Sttrema disse 
que já recorreu a esta decisão, 
e que está analisando com o 
jurídico do sindicato sobre 
recorrer à decisão de prisão 
aos dirigentes do Sttrema, caso 
haja nova paralisação total. 
Já o Sindicato das empresas 
quer um reajuste de R$ 0,50, 
o que faria a tarifa pular de 
R$ 3,70 para R$ 4,20. O SET 
também quer a substituição 
dos cobradores por catracas 
eletrônicas.

Desembargadora revoga ordem de prisão 
a diretores do sindicato dos rodoviários
Em decisão proferida nesse domingo (20), a 
desembargadora Solange Cristina Passos de 
Castro, do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª 
Região (Maranhão), revogou a ordem de prisão 
expedida em face de diretores do Sindicato dos 
Trabalhadores em Transportes Rodoviários 
no Estado do Maranhão (Sttrema), “pois não 
mais subsistem os motivos que justificaram 
a sua decretação”. Ela também determinou o 
recolhimento dos respectivos mandados. 
A desembargadora deferiu requerimento do 

sindicato em que solicitou a revogação da 
decisão judicial de prisão, uma vez que o 
Sttrema asseverou o cumprimento da decisão 
judicial com o retorno de 80% da frota dos 
serviços de transporte público na capital e 
região metropolitana de São Luís no sábado 
(19). No mesmo dia, conforme o sindicato, o 
movimento grevista foi suspenso pela categoria, 
de acordo com ato formalizado em assembleia 
geral.  

Nova audiência entre rodoviários e donos das empresas acontece na tarde de hoje (22), na sede do MPT-MA

DIVULGAÇÃO


