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SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA 
PÚBLICA

RESENHA DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELE 
TRÔNICO N.º 00044/2022. Às 09:45 horas do dia 01 de dezembro 
de 2022, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a 
autoridade competente, Sr. SILVIO CARLOS LEITE MESQUITA, 
HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 64417/2022, 
Pregão nº 00044/2022. À empresa MAPFRE SEGUROS GERAIS 
S.A, pelo valor proposto de R$ 16.108,75 (dezesseis mil, cento e oito 
reais e setenta e cinco centavos). São Luís, 01 de dezembro de 2022.
CEL. QOPM SILVIO CARLOS LEITE MESQUITA Secretário 
de Estado da Segurança Pública.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS - MA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO. TERMO DE HOMOLOGAÇÃO. 
A Secretária de Finanças da Prefeitura Municipal de Balsas, Estado 
do Maranhão, no uso das atribuições do seu cargo, com base no ter-
mo de adjudicação da licitação na modalidade Concorrência Pública 
Nº 11/2022, em conformidade com o que dispõe a Lei Nº 8.666/93 
e suas alterações posteriores, R E S O L V E: HOMOLOGAR o ob-
jeto do presente processo licitatório à(s) empresa(s): CONSTRUTO-
RA CARDOSO EIRELI, inscrita no CNPJ N° 03.785.719/0001-73, 
sediada na Travessa Prudêncio Alves Feitosa, nº 93, Bairro Centro, 
Gonçalves Dias – MA, CEP Nº 65.775-000, com proposta apresen-
tada no valor de R$ 3.604.100,49 (três milhões seiscentos e quatro 
mil cem reais e quarenta e nove centavos). OBJETO: Contratação de 
empresa especializada para a execução de obras e serviços de pavimenta-
ção em CBUQ, drenagem superficial e profunda, e sinalização viária no 
bairro Vila Militar, na cidade de Balsas/MA, conforme especificações, 
condições e quantidades contidas no projeto básico e edital. PREFEI-
TURA MUNICIPAL DE BALSAS, ESTADO DO MARANHÃO, 02 
DE DEZEMBRO DE 2022. CAMILA FERREIRA COSTA - Secretária 
Municipal de Finanças, Planejamento e Gestão Tributaria.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO - MA

AVISO DE LICITAÇÃO.TERMO DE HOMOLOGAÇÃO RE-
SULTADO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE LEILÃO N° 
001/2022. Levando em consideração as arrematações do certame e a 
ata do leilão do dia 01/11/2022, a Prefeitura Municipal de Pinheiro, 
Estado do Maranhão, através do Leiloeiro Público Oficial do Estado 
do Maranhão, Gustavo Martins Rocha, matrícula n° 017/06, contrata-
do pelo Processo administrativo de número 5.902/2022, torna público 
o resultado do Leilão supra. Processo: 5.902/2022. Leilão Público: 
001/2022.  Data de realização: 01/11/2022 às 10 horas. Local de rea-
lização: só on-line pelo site www.grleiloes.com. Objeto: Alienação de 
bens pertencentes à Prefeitura Municipal de Pinheiro/MA. Valor total 
arrecadado: R$ 276.400,00 (duzentos e setenta e seis mil e quatro-
centos reais). Homologo e fica adjudicado o resultado proferido pelo 
Leiloeiro.  Pinheiro/MA, 21 de novembro de 2022. Patrícia Helena 
Ramos da Costa Oliveira - Secretária Municipal de Administração, 
Planejamento e Finanças. 

TERMO DE RATIFICAÇÃO
EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS 

HOSPITALARES - EMSERH

TERMO DE RATIFICAÇÃO N.º 236/2022. DISPENSA DE LICI
TAÇÃO - Processo n.º 176926/2022 – EMSERH. O Presidente da 
Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares – EMSERH, Marcello 
Apolônio Duailibe Barros, CPF n.º 976.615.203-97, no uso de suas 
atribuições legais, resolve ratificar a DISPENSA DE LICITAÇÃO, 
nos termos do art. 29, XV, da Lei Federal n.º 13.303/2016 e art. 
169, XV, do RILC/EMSERH, cujo objeto trata da contratação emer-
gencial de empresa especializada objetivando a execução de projeto 
de modernização administrativa e assistencial, com Sistema de Ges-
tão, Datacenter e repasse de conhecimento para que a mesma possa 
disponibilizar e implantar sistema informatizado na unidade hospi-
talar, administrada pelo poder público através da EMSERH, possi-
bilitando acesso a serviços contínuos de infraestrutura de Datacen-
ter, a melhoria das condições de gestão administrativa e assistencial, 

impactando diretamente na qualidade dos atendimentos realizados 
aos pacientes atendidos no Hospital da Ilha. Contratada: BENNER 
TECNOLOGIA E SISTEMAS DE SAÚDE LTDA, CNPJ n.º 
03.854.323/0001-30. Representante Legal: Severino Benner, CPF 
n.º 418.097.269-72. Valor Total Contratado: R$ 2.650.763,12 (dois 
milhões seiscentos e cinquenta mil setecentos e sessenta e três reais 
e doze centavos); Prazo de vigência: 180 (cento e oitenta) dias a 
contar da data da assinatura do contrato.  Unidade Orçamentária: 
21202 – EMSERH; Natureza da Despesa: 4-3-02-01-10 – Suporte, 
Treinamentos e Manutenção de Sistemas. Publique-se. São Luís - 
MA, 01 de dezembro de 2022. Marcello Apolônio Duailibe Barros 
- Presidente da EMSERH.

CONVOCAÇÕES
SINDICATO DOS SECURITÁRIOS DO ESTADO 

DO MARANHÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ASSEMBLEIA GERAL EXTRA-
ORDINÁRIA Pelo presente edital, ficam convocados os membros 
da categoria profissional (associados quites), por nós representados, 
para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, em primeira 
convocação, às 17h30 (dezessete horas e trinta minutos), do dia 16 de 
dezembro de 2022 (sexta-feira), e em segunda convocação, caso não 
haja número legal para a primeira, às 18h00 (dezoito horas) do mes-
mo dia, com qualquer número de presentes, em sua sede, localizada 
na Av. Jerônimo de Albuquerque, 3719 (Casa do Trabalhador), sala 
212, calhau, nesta capital, para discutir e deliberar sobre o seguinte: 
a) Leitura e aprovação da Ata da Assembleia anterior: b) Leitura e 
aprovação do Relatório da Diretoria correspondente ao exercício de 
2021; c) Leitura e votação por escrutínio secreto das peças que com-
põem o Balanço Financeiro do Exercício de 2021, com o parecer do 
Conselho Fiscal; d) Previsão Orçamentária para o Exercício de 2023.  
São Luís (MA), 2 de novembro de 2022. RAIMUNDO NONATO DE 
ARAUJO VIEIRA – Presidente – (98) 99112-4738.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ASSEMBLEIA GERAL EXTRA-
ORDINÁRIA Pelo presente edital, ficam convocados todos os mem-
bros da categoria profissional (associados e os não associados), por 
nós representados, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordi-
nária, em primeira convocação, às 19h00 (dezenove horas), do dia 16 
de dezembro de 2022 (sexta-feira), e em segunda convocação, caso 
não haja número legal para a primeira, às 19h30 (dezenove horas e 
trinta minutos) do mesmo dia, com qualquer número de presentes, 
em sua sede, localizada na Av. Jerônimo de Albuquerque, 3719 (Casa 
do Trabalhador, sala 212), calhau, nesta capital, para discutir e deli-
berar sobre o seguinte:  a) Leitura, discussão e aprovação da proposta 
de reajuste, aumento de salários, revisão e estabelecimento de novas 
condições de trabalho para a categoria profissional representada por 
este Sindicato, fixando-se as cláusulas de natureza social, jurídica e 
econômica que deverão compor a proposta, visando a renovação das 
Convenções Coletiva de Trabalho e dos Acordos Coletivo de Traba-
lho, relativa às datas bases de janeiro, julho, outubro e novembro de 
2023;  b) Discussão, alteração e aprovação prévia da Contribuição 
Sindical, Contribuição Assistencial e/ou Confederativa, a ser descon-
tada dos empregados, beneficiados pelas vantagens da norma coleti-
va, para o financiamento da campanha salarial e despesas administra-
tivas do Sindicato, de acordo com o art. 8º, IV da CF;  c) Autorização 
para a Diretoria do Sindicato encaminhar a pauta de reivindicações 
visando a Convenção Coletiva de 2023 aos Sindicatos Patronais, e 
o Acordo Coletivo de 2023 às Empresas inorganizadas em Sindicato 
Patronal;  d) Autorização para a Diretoria do Sindicato negociar e 
celebrar Convenção Coletiva de Trabalho com os Sindicatos Patro-
nais, e/ou Acordo Coletivo de Trabalho diretamente com as entidades 
empregadoras; e caso sejam malogradas, suscitar o competente Dis-
sídio Coletivo  perante o Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 
16ª Região, e/ou firmar acordo nos autos do mesmo dissídio coletivo;  
e) Autorização para que o Sindicato, através de sua Diretoria, possa 
adaptar, modificar, suprimir ou acrescentar qualquer das reivindica-
ções aprovadas para efeito de negociação ou Dissídio Coletivo; f) 
Reajuste da mensalidade sindical e g) Outros assuntos de interesse 
da categoria.  São Luís (MA), 2 de dezembro de 2022. RAIMUNDO 
NONATO DE ARAUJO VIEIRA – Presidente – (98) 99112-4738.


