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INTI MAÇÃO
Intimo o polo recorrido acima aludido para apresentar as contrarrazões de que trata o artigo 1.030 do Código de Processo Civil.
Coordenadoria de Recursos Constitucionais do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, em São Luís, 10 de fevereiro de 2021.
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( relativo ao Processo 320302020 )
Código de validação: 6F41445511

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico SRP nº 05/2021
Processo nº 32030/2020
Objeto: Registro de Preço para aquisição de materiais diversos (material de copa e cozinha, pilhas e baterias, material de proteção
e segurança, bandeiras, guarda-chuva e guarda-sol, extensões, material para jardinagem, material gráfico, material elétrico, entre
outros; Abertura: 02/03/2021 às 09:00h (horário de Brasília); Local: https://www.gov.br/compras/pt-br/; Informações: Coordenadoria
de Licitação e Contratos, Rua do Egito, nº 144, Centro, São Luís/MA. CEP: 65.010-190; E-mail: colicitacao@tjma.jus.br. Fone: (98)
3261-6181/6194. São Luís/MA, 10 de fevereiro de 2021. Kátia Araujo Gonçalves - Pregoeiro TJMA (Uasg 925125).
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Pregão Eletrônico (SRP) nº 04/2021
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Abertura: 02/03/2021, às 10:00 horas (horário de Brasília); Local: www.gov.br/compras/pt-br/; Informações: Coordenadoria de
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São Luís, 12 de fevereiro de 2021. Sexta-feira O Estado do Maranhão

POLÍTICA

Justiça nega pedido de
lockdown e restringe
regras para eventos
Decisão ocorreu em audiência de conciliação presidida pelo juiz Douglas de
Melo Martins, titular da Vara de Interesses Difusos e Coletivos de São Luís
Divulgação

O

juiz Douglas de Melo
Martins, titular da Vara
de Interesses Difusos e
Coletivos de São Luís,
negou pedido de liminar a três defensores públicos estaduais que
queriam a decretação de um novo
lockdown no Maranhão, em audiência de conciliação realizada na
manhã de ontem no auditório da
Procuradoria Geral de Justiça (PGJ).
Apesar disso, o magistrado determinou a proibição de música ao
vivo ou em som mecânico com DJs,
por exemplo, em bares, restaurantes e casas de show em todo o território estadual.
A medida, extrema, deve provocar a reação de produtores culturais, bandas de música, DJs e artistas que desde o ano passado
acumulam uma série de prejuízos
em decorrência da pandemia da
Covid-19.
Há pouco mais de duas semanas - quando o secretário de Estado
da Saúde (SES) anunciou a proibição de realização de festas de aniversário -, casamentos e até a celebração de batismos produtores
culturais realizaram protesto na capital. Horas depois de anunciar a
medida, o Governo recuou. Foi o
próprio Carlos Lula quem explicou
a desistência da medida, por meio
de seu perfil em rede social.
O magistrado explicou por qual

Juiz Douglas Martins decidiu não conceder liminar para que haja fechamento total das atividades no MA

motivo não atendeu ao pedido formulado na ação. Os defensores públicos pleiteavam o bloqueio total
de atividades nos 217 municípios
maranhenses.
“Por mais que eu entenda que
esses dados apresentados [pelos
defensores] são gravíssimos, tomar
uma decisão que não seja cumprida, desmoraliza todo o sistema
de Justiça”, justificou o juiz.
Douglas Martins também afirmou que o despacho vale até o próximo dia 18 de fevereiro, quando
será realizada uma nova avaliação
sobre o cenário do Maranhão no

combate à doença.
Lockdown
O pedido de novo lockdown pela
Defensoria Pública do Maranhão
e que abrangeria os 217 municípios do estado, havia sido ingressado na Justiça no dia 1º deste
mês.
Na ação, os defensores sustentaram que enquanto não houver
vacinação em massa para toda a
população, o poder público deve
tomar todas as medidas para diminuir a circulação das pessoas a
fim de promover o distanciamento

social necessário para a contenção do vírus.
Os defensores também pontuaram a progressão da doença no estado como notória, com ocupação
de leitos de UTI superior a 80% da
capacidade.
O juiz Douglas Martins, contudo, ouviu o posicionamento
contrário de municípios, do Governo do Estado e da classe empresarial e entendeu que não seria
possível, neste momento, assegurar que haveria cumprimento à
decisão judicial em todo o território do estado.

Magistrado não descartou
medida radical no estado
Apesar de ter rejeitado o pedido da
Defensoria Pública do Estado de
impor bloqueio total de atividades
em todos os 217 municípios do estado por causa do avanço da Covid19 no Maranhão, o juiz Douglas de
Melo Martins não descartou novo
lockdown no futuro.
O titular da Vara de Interesses Difusos e Coletivos de São Luís explicou que essa seria uma saída para
evitar colapso do sistema de saúde
do estado.
“Se não houver restrição agora,
em algum momento o lockdown se
imporá para evitar colapso do sistema de saúde, visto que os recur-

sos são limitados; há necessidade de
leitos. No entanto, caso não contida
a taxa de transmissão da doença,
será sempre crescente”, disse.
O magistrado foi quem determinou ao Executivo Estadual e a Municipal, em 2020, o decreto de lockdown em São Luís. Na ocasião, ele
acatou a um pedido do Ministério
Público, que alegava descontrole no
aumento no número de testes positivos e mortes em decorrência da
Covid-19.
Por conta disso, Maranhão ganhou destaque nacional por ter sido
o primeiro estado a decretar lockdown no país. 

