
TERÇA - FEIRA, 09 - MARÇO - 2021

estabelecido distanciamento mínimo de 02 metros de cadaparticipante du
rante a sessão e que seiú obrigatória a utilização de mascaras, luvas e que
cada participanteporte seu írasco de álcool e itensde proteçãonecessário.
Este Edital e seus anexos poderão ser examinados e obtidos gratuitamente
no endereço siçra, de 2" a 6® feira, no horáriode 8:00 às 12:00 horas ou
atravésdo email:cplsaodomingos.ma@gmail.com. SãoDomingosdo Mara-
nhão(Ma), 04 de março de 2021 JORGES FRAN COSTA RAMALHO
SILVA - PRESIDENTE DA CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
DOS PATOS - MA

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENQALSRPN"20/2021.
O Município de SãoJoãodosPatos - Estado do Maraniião, porintennédio
da Secretaria Municipal deAdministração, toma público, que promovera
licitação na modalidade Pregão Presencial para Registro de Preços.
OBJETO: Registro de preçospara a eventualaquisiçãoparceladade
equipamentos e suprimentosde informáticapara atender as necessi
dades das diversas secretarias do Município de São João dos Patos/
MA. Local e Data do Credenciamento, da Entrega dos Envelopes e
da Realização do Pregão: O credenciamento e o recebimento dos en
velopes de propostas de preços e de habilitação serão no dia 22 de
março de 2021, às 10:30 horas. Edital: O presente edital estará à dis
posição dos interessados nos seguintes locais: Portal da Transparên
cia do municipio: www.saoioaodospatos.ma.gov.hr. site do TCE/MA:
www.tcc.ma.gov.br/sacop. poderá ser solicitado através do e-mail:
cplsipma@.gmail.com. bem como ser retiradopessoalmenteno Setor
de Licitação, localizado na Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP:
65.665-000, São João dos Patos/MA. São João dos Patos - MA, 05
de marçode 2021.ThuanyCostadeSá Gomes - Secretária Municipal
de Administração - Portaria n° 001/2021.

REPUBLICAÇÃO - AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRE
SENCIAL N^ 09/2021. LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME E
EPP. O Município de SãoJoãodos Patos- Estado do Maranhão, por
intermédio da Secretaria Municipal de Administração, toma público,
que promovera licitação na modalidade Pregão Presencial para Re
gistro de Preços. OBJETO: Registro de Preços para a Contratação
de empresa (s) especializada (s) em fomeclmento sob demanda de
Materiaisde Limpezae Higiene,visandoatenderas necessidades das
diversas secretarias do Município de São João dos Patos/MA.Local
e Data do Credenciamento, da Entrega dos Envelopes e da Realiza
ção doPregão: O credenciamento e o recebimento dos envelopes de
propostas de preços e de habilitação serão no dia 22 de março de
2021, a partir das 15:00 horas. Edital: O presenteedital estará à dis
posição dos interessados nos seguintes locais; Portal da Transparên
ciadomunicípio: www.saoioaodosnatQs.ma.gov.br. sitedoTCE/MA:
www.tce.ma.gov.br/sacop. poderá ser solicitado através do e-mail:
cplsÍDma@gmail.com. bem como serretirado pessoalmente no Setor
de Licitação, localizado na Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP:
65.665-000, São João dos Patos/MA. Maiores informações poderão
serobtidasaindapelotelefone, Fone: (99)3551-2328/2219. SãoJoão
dos Patos - MA, 05 de março de 2021. Thuany Çosta de SáGomes-
SecretáriaMunicipalde Administraçâo-Portaria n"001/2021.

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS N° 04/2021.
O Município de SãoJoão dos Patos • Estado do Maranhão, por in
termédio da Secretaria Municipal deAdministração, toma público,
que promovera licitação na modalidade Tomada de Preços. OBJE
TO: Contratação de empresa especializada naexecução deserviços
deengenharia elétrica, visando a manutenção corretiva e preventiva
detodo o sistema deiluminação pública de cada um dos logradouros
do Município de São João dos Patos-MA, englobando o Perímetro
Urbano, com fornecimento de Materiais, Equipamentos e Mão de
Obra. Local e Data do Credenciamento, da Entrega dos Envelopes
e da Realização da Tomada de Preços: O credenciamento e o rece
bimento dos envelopes de habilitação e proposta de preços serão no
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dia 25 de março de 2021, a partir das 08:00 horas. Edital: O presente
edital estará à disposição dos interessados nos seguintes locais: Portal
da Transparência do município: www..<iaoíoaodospatos.ma.gov.br. site
do TCE/MA: www.tce.ma.gov.br/sacop. poderá ser solicitado através do
e-mail: cplsipma@gmail.com. bem como ser retirado pessoalmente no
Setor de Licitação, localizado na Av.Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP:
65.665-000, São João do.s Patos/MA. Maiores informações poderãoser
obtidas ainda pelo telefone. Fone: (99) 3551-2328/2219. São João dos
Patos - MA, 05 de março de 2021. Thuany Costa de Sá Gomes - Secre
tária Municipal de Administração - Portaria n® 001/2021.

AVISO DE LiaTAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS N® 05/2021.
O Municípiode São João dos Patos - Estadodo Maranhão, por inter
médio da SecretariaMunicipalde Administração, toma público,que
promovera licitação na modalidade Tomada de Preços. OBJETO:
Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de
Limpeza Pública Urbana no município de São João dos Patos/MA.
Local e Data do Credenciamento, da Entrega dos Envelopes e da Re
alização da Tomada de Preços: O credenciamento e o recebimento
dos envelopesde habilitação c propostade preços serão no dia 25 de
março de 2021, a partir da!sT0:30 horas. Edital: O presente edital
estará à disposição dos interessados nos seguintes locais: Portal da
Transparência do municipio: www.saoToaodospatos.ma.gov.br. site
do TCE/MA: www.tce.ma.gov.br/sacop.poderá ser solicitado através
do e-mail:cplsjpmafSgmail.com. bem comoser retiradopessoalmen
te no Setor de Licitação, localizadona Av. Getúlio Vargas, 135,Centro
- CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA. Maiores informações po
derão ser obtidas ainda pelo'telefone, Fone: (99) 3551-2328/2219. São
João dos Patos- MA, 05 de marçode 2021.TTiuany Costade Sá Gomes
- Secretária Municipal de Administração - Portaria n® 001/2021.

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS N® 06/2021.
O Municípiode São João dos Patos- Estadodo Maranhão, por inter
médio da Secretaria Municipal de Administração, toma público, que
promovera licitação nà modalidade Tomada de Preços. OBJETO:
Contratação de empresaespecializada para a Impiantacao de Sistema
de Abastecimento de Agua no Municipio de Sao João dos Patos/MA,
por níeio do Convênio FUNASA n.® CV 0093/16. Local e Data do
Credenciamento, da Entrega dos Envelopes e da Realização da To
madade Preços: O credenciamento e o recebimento dosenvelopes de
habilitação e proposta de preços serãono dia 25 de março de 2021,
a partir das 15:00 horas. Edital: O presente edital estará à dispo
sição dos interessados,nos .seguintes locais: Portai daTransparência
do municipio: www.saoioaodospatos.ma.gov.br. site do TCE/MA:
www.tcc.ma.gov.br/sacop. poderá ser solicitado através do e-mail:
cnlsjpmafSgmail.com. benicomoser retirado pessoalmente no Setor
de Licitação, localizado ná Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP:
65.665-000, São João dos Pátos/MA. Maiores informações poderão
ser obtidas ainda pelo telefone. Fone: (99) 3551-2328/2219. São João
dos Patos - MA, 05 de março de 2021. Thuany Costade Sá Gomes -
SecretáriaMunicipaldeAdministração • Portaria n® 001/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CODÓ - MA

AVISODE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL (I02/2021SRP
ACOMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, daPrefeitura Mu
nicipal de Codó, Estado do Maranhão, torna público para conheci
mento dos interessados que, no dia 19 de março de 2021, às 08:30
(oito e meia) horas, na Sala da Comissão Permanente de Licitação
- CPL, no Prédio da ^l efeitúra Municipal, Praça Ferreira Bayma n®
538, centro, na cidade de Codó - MA, fará realizar a Licitação na
modalidade PREGÃO, naforma PRESENCIAL n® 002/2021 SRP, do
tipo MENOR PREÇO por ITEM, tendo como objeto o Registro de
Preços para evenriral contratação depessoa(s) jurídica(s) para forne
cimento de forma parcelada de material deexpediente para diversas
Secretarias do município. O Edital e seus anexos estão à disposição
dos interessados quede 2® a 6® feira, no horário de 08:00 às 12:00 ho-



L

DOS MUNICÍPIOS
D3eSTíC: DZ-AWif/.JHAS

HORÁRIO: 081i:01inin
EDITAL: OEdital está disponibilizado, na üitegra, no endereço
eletrônico: www.portaldecoinpraspublicas.com.br, e
também poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço Ay.
Esperança, 2025 - Centro - São João do Sóter-MA, no horário
de 08:00 às 12:00 hs, na sala da comissão permanente de
licitação.

SãoJoão do Sóter/MA, 08 de março de 2021.
FRANCISCO HENRIQUEJÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E
INFRAESTRUTURA- SEMAFI.

Publicado por: FELIP WALLYSON SOARES DE SOUSA
Código identi/Tcador; 8dc32aef096a22aaf5ddf787302aa03ü

PREFEITURA MUNICIPAL DE SãO JOãO DOS
PATOS

AVISOS DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL SRP N"
20/2021. O Município de São João dos Patos - Estado do
Maranhão, por intermédio da Secretaria Municipal de
Administração, torna público, que promovera licitação na
modalidade Pregão Presencial para Registro de Preços.
OBJETO: Registro de preços para a eventual aquisição
parcelada de equipamentos e suprimentos de informática para
atender as necessidades das diversas secretarias do Município
de São João dos Patos/MA. Local e Data do Credenciamento, da
Entrega dos Envelopes e da Realização do Pregão: O
credenciamento e o recebimento dosenvelopes de propostas de
preços e de habilitação serão no dia 22 de março de 2021, às
10:30 horas. Edital: Opresente edital estará à disposição dos
Interessados nos seguintes locais: Portal da Transparência do
município: www.saojoaodospatos.ma.gov.br, site do TCE/MA:
www.tce.ma.gov.br/sacop, poderá ser solicitado através do e-
mail: cplsjpma@gmail.com, bem como ser retirado
pessoalmente no Setor de Licitação, localizado naAv. Getúlio
Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA.
São João dos Patos - MA, 05 de março de 2021. Thuany Costa
de Sá Gomes - Secretária Municipal de Administração - Portaria
nfi 001/2021.

REPUBLICAÇÃO - AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO
PRESENCIAL NS 09/2021. LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA
ME E EPP. O Município de São João dos Patos - Estado do
Maranhão, por intermédio da Secretaria Municipal de
Administração, toma público, que promovera licitação na
modalidade Pregão Presencial para Registro de Preços.
OBJETO: Registro de Preços para a Contratação de empresa
(s) especializada (s) em fornecimento sob demanda deMateriais
de Limpeza e Higiene, visando atender as necessidades das
diversas secretarias do Município de São João dos Patos/MA.
Local e Data do Credenciamento, da Entrega dos Envelopes e
da Realização do Pregão; O credenciamento e o recebimento
dos envelopes depropostas depreços e de habilitação serão no
dia 22 de março de 2021, a partir das 15:00 horas. Edital: O
presente edital estará à disposição dos interessados nos
seguintes locais: Portal da Transparência do município:
www.saojoaodospatos.ma.gov.br, site do TCE/MA:
www.tce.ma.gov.br/sacop, poderá ser solicitado através do e-
mail: cplsjpma@gmail.com, bem como ser retirado
pessoalmente no Setor de Licitação, localizado na Av. Getúlio
Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA.
Maiores informações poderão ser obtidas ainda pelo telefone.
Fone: (99) 3551-2328/2219. São João dos Patos - MA, 05 de
março de 2021. Thuany Costa de Sá Gomes-Secretária
Municipal de Administraçâo-Portaria n^ 001/2021.
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AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS N" 04/2021.
OMunicípio de São João dos Patos - Estado do Maranhão, por
intermédio da Secretaria Municipal de Administração, toma
público, que promovera licitação na modalidade Tomada de
Preços. OBJETO:'Contratação de empresa especializada na
execução de serviços de engenharia elétrica, visando a
manutenção corretiva e preventiva de todo o sistema de
iluminação púbüca de cada um dos logradouros do Município de
São João dos Patos-MA, englobando o Perímetro Urbano, com
fornecimento de Materiais, Equipamentos e Mão de Obra. Local
e Data do Credenciamento, da Entrega dos Envelopes e da
Realização da Tomada de Preços: O credenciamento e o
recebimento dos envelopes de habilitação e proposta de preços
serão no dia 25 de março de 2021, a partir das 08:00 horas.
Edital: Opresente edital estaráà disposição dos interessados
nos seguintes locais: Portal da Transparência do município:
www.saojoaodospatos.ma.gov.br, site do TCE/MA;
www.tce.ma.gov.br/sacop, poderá ser solicitado através do e-
mall: cplsjpma@gmail.com, bem como ser retirado
pessoalmente no Setor de Licitação, localizado na Av. Getúlio
Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA.
Maiores informações poderão ser obtidas ainda pelo telefone.
Fone: (99) 3551-2328/2219. SãoJoão dos Patos - MA, 05 de
março de 2021. Thuany Costa de Sá Gomes - Secretária
Municipal de Administração - Portaria n^ 001/2021.

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DEPREÇOS N^ 05/2021.
OMunicípio de São João dos Patos - Estado do Maranhão, por
intermédio da Secretaria Municipal de Administração, toma
público, que promovera licitação na modalidade Tomada de
Preços. OBJETO: Contratação de empresa especializada na
Prestação de Serviços de Limpeza Pública Urbana no município
de São João dos Patos/MA. Local e Data do Credenciamento, da
Entrega dos Envelopes edaRealização da Tomada de Preços: O
credenciamento e o recebimento dos envelopes de habilitação e
proposta de preços serão no dia 25 de março de 2021, a
partir das 10:30 horas. Edital:. Opresente edital estará à
disposição dos 'interessados nos seguintes locais: Portal da
Transparência do município: www.saojoaodospatos.ma.gov.br,
site do TCE/MA: www.tce.ma.gov.br/sacop, poderá ser
solicitado através do e-mail: cplsjpma@graail.com, bem como
ser retirado pessoalmente no Setorde Licitação, localizado na
Av. Getúlio Vargas. 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João
dos Patos/MA. Maiores informações poderão ser obtidas ainda
pelo telefone. Fone: (99) 3551-2328/2219. São João dos Patos -
MA, 05 de março de 2021. Thuany Costa de Sá Gomes -
SecretáriaMunicipal de Administração - Portarian^ 001/2021.

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS N° 06/2021.
OMunicípio de São João dos Patos - Estado do Maranhão, por
intermédio da Secretaria Municipal de Administração, toma
público, que promovera licitação na modalidade Tomada de
Preços. OBJETO: Contratação de empresa especializada paraa
Implantacao ,de Sistema de Abastecimento de Agua no
Município de Sao João dos Patos/MA. por melo do Convênio
FUNASA n.B CV 0093/16. Local e Data do Credenciamento, da
Entrega dos Envelopes e da Realização da Tomada de Preços: O
credenciamento e o recebimento dos envelopes de habilitação e
proposta de preços serão no dia 25 de março de 2021, a
partir das 15:00 horas. Edital: Opresente edital estará à
disposição dos interessados nos seguintes locais: Portal da
Transparência do município: www.saojoaodospatos.roa.gov.br,
site do TCE/MA: www.tce.ma.gov.br/sacop, poderá ser
solicitado através do e-raail: cplsjpma@gmail.com, bem como
ser retirado pessoalmente no Setorde Licitação, localizado na
Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, SãoJoão
dos Patos/MA. Maiores informações poderão ser obtidas ainda
pelo telefone. Fone: (99) 3551-2328/2219. SãoJoãodos Patos -
MA, 05 de março de 2021. Thuany Costa de Sá Gomes -
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Fachin anula condenações de
Lula relacionadas à Lava Jato;
ex-presidente volta a ser elegível
Ministro do Supremo Tribunal Federai considerou que 13' Vara Federai de Curitiba não tinha
competência para julgar casos do trípfex do Guarujá, do sítio de Atibaia e do Instituto Lula

mArcio palcAo e
FERNANDA VIVAS

TV GLOBO • BRASlUA

O ministro Edson Fachin, do
SupremoTribuna]Federal,
anulounessa segunda-feira
(B)todasas condenaçõesdo
ex-presidenteLula [nido Lula
daSilvapelaJustiçaFederal
no Parand relatíonadas às

Investigações da OperaçãoLava
Jato.
Coma dedsão, o ex-presidente
Lularecuperaos direitos
políticos e voltaa serelegível.
Ao decidirsobrepedidode
habeascotpusdadefesadeLula,
impetrado em novembro do
ano passado,Fachindeclaroua
Incompetência daJustiçaFederal
do Paiani noscasosdo triplexdo
Cuarujà,do Slllode Atibaiae das
doaçõesao Instituto Lula.
Segundoo ministro,a 13' Vara
Federal deCuritiba, cujotitular
naocaslàodas condenaçõesera o
ex-JuiafederalSérgioMoro,nio
era o 'juiz natural*dos casos.
Agora, os processos serio
analisadospela JustiçaFederal
do Distrito Federal, è qualcaberá
dizer se os atos realizados nos
trêsprocessospodemou nàoser
validados e reaproveitados.
"Foram declaradas nulas todas
asdecisões proferidas pela
13' Vara Fedaal de Curitiba
e determinada a remessa dos
respectivosautos para à Seçlo
Judiciáriado DistritoFederal",
diza notado gabinete do
ministro.

Em nota, a 13*Vara Federal de
CuritibaInforrtKiu que cumpriráa
decisáo, remetendo os autos dos
processosà Justiça Federaldo
Distrito Federal
Na mesma decislo, Edson
Fachin declarou a 'perda do
objeto"e extinguiu 14processos
que tramitavamno Supremoe
questionavamse o Moro agiu
com parcialidadeao condenar
Lula,

A decisào de Fachin tem
caráterprocessual. Oministro
nâo analisou o mérito das

condenações.
'Embora a questãoda
competênciajá tenha sido
suscitada indimamenie,
é a primeiravez que o
argumentoreúnecondições
processuais deserexarriinado,
diantedo aprofundainentoe
aperfeiçoamento damatéria pelo
SupremoTribunal Federal', diz
notadivulgadapelo gabinetedo
ministro.
De acordocom o gabinetede
Fachin, julgairreoto do plenário
doSupremo llibunalFederal já
haviarestringido o alcanceda
competênciada 13'Vara Federal
de Curitiba.

Comadedsáo deFachin, qex-presidente Lula recupera osdireitas políticos evoha a sereleglvei

"Inicialmente, retirou-se
todososcasosquenãose
relacionavam com os desvios
praticados contra a Petrobras.
Emseguida,passoua distribuir
porlodoleniiõrio nacionalas
Investigações que tiveramInido
com03delações premiadas
da OdebrechLOAS e JScF.
Finalmente, mais recentemente,
os casosenvolvendoa Danspetro
(subsidiáriada própriaPeoxibras)
também foram retirados da
competênciada 13*VaraFederal
de Curitiba",diz a nota.
De acoidocom o texto,nas
açõespenaisenvolvendo
Lula, assim como em outros
processasjulgadospeloplenário
e pela SegundaTtnnia S1F,
"verificou-se queossupostos
atosIlícitos iiáoenvolviam
diretamenteapenasa Petrobras,
mas,aindaoutrusóiglos da
Adralnlstraçlo Pública".
Segundoo ministro,em
outroscasosde agemes
políticos denunciados pelo
Ministério Público Federal em
drcunsiàncias semelhantes ao
deLula,a Segunda Tbrmado
Supremojá vemtransferindo
essesprocessosparaa Justiça
Federal do Distrito Federal
Embora divergente e derrotado
nasvotaçõesnaSegundaTitima
em relaçàoa esseponto,Fadiln
considerou queo mesmo
entendimento deveria ser
aplicado aoex-presidente.
"Faço por respeito à maioria, sem
embargo dequeresteivenddo
em numerososjulgamentos",
escreveu o minlstio na dedsSo,

TEOR DA DECISÃO

A decisào individual do ministro
Fachin foi tomada com base na
açáoapresentada petadefesa do
ex-presidente Lulaem novembro
doanopassado quequestionou a
competênciada 13' VaraFederal

deCuritiba paraprocessar
c julgara açSo do triplexdo
Guarujáe pediua aiuilaçàodas
decisões tomadas no âmbito
desse processo.
O argumentofoi o de que nlo
há relaçioenueos"desvios
pr>v(Icados na Petrobras",
investigados noâmbito da
OperaçãoLavaJato, e o custeio
da construçãoe itfocma do
triplex, quea acusação dizterem
sidofeitas embeneÉdo deLula.
Na decislo, Fachin considerou
quese consolidou um
"entendimentomajoritário*
que esvazioua competênciada
Justiça Federal do Paraná para
casosnão ligadosdiretamente
aos desvios da Petrobras. Isso,
explicouo ministro,ocorreu
com casosligadosàs delaçõesda
Odebrecht, da OAS e da J&F.
'Como se vê, dlanteda
pluralidadede fatosilícitos
revelados no decorrer das
investigações levadasa efeito
na 'Operação Lava Jato',
a competência da 13* Vara
Federal daSubseção Judidária
de Curitiba foi sendo cunhada
à medidaem que novas
circunstâncias fáticas foram
trazidas ao conhecimento do
SupremoItibunal Federalque,
cmprecedentesfirmadospelo
Tribunal Plenoou pelaSegunda
7\irma,sem embargodos
posicionamentos divergentes,
culminou emafirmá-la apenas
emrelação aoscrimespraticados
direta e exclusivamente em
detrimentoda PetrobrasS/A",
escreveu o ministro na decislo.
Fachin afirmaque,aoanalisar
a questão dacompetência,
é precisoser impardal e
apartidário.
"Asregrasdecompetência,
aoconcretizarem o prindpio
dojuiz namraJ, servempara
garantira tmparnalldadeda

atuação jurisdldonal: respostas
análogas a casosanálogos. Com
as recentesdecisõesproferidas
no âmbitodo SupremoTribunal
Federal, nâo há como sustentar
queapenaso casodo ora
pacientedeva ter a jurisdjçio
prestada pela 13* ^ra PetlerB)
de Curitiba. No contexto da
macrocornrpção política,tão
Importante quanto ser impardalé
ser apanidário",disse Fachin.
O ministroconsiderouqueas
acusaçõesconoa o ex-ptesidente
Lulanãose limitam a supostos
crimescometidosemrelaçãoà
Petrobras.
"Ocorrequea conduta
atribuída aoorapadente,qual
seja, viabilizarnomeaçãoe
manutençãodeagentesque
aderiramaos propósitosilídios
dogrupocriminoso emcargos
estratégicosnaestmiurado
Governo Federal, não era restrita
à Petrobras S/A, ntas à extensa
gamadeórgãospúblicos em
que era possívelo alcancedos
objetivospolrdcose financeiros
espúrios",esaeveu.
De acordo como ministro, *na
estrutura delituosa delimitada
pelo MinistérioPúblicoFedera).
30 pacienteslo atribuídas
condutas condizentes com a
figura central dogrupooiitúnoso
organizado,comamplaatuação
nosdiversos órgãos pelosquais
se espalharama práticade
Dlcltudes,sendo a Petrobras S/A
apenasumdeles".
Adecisão de Fachin ainda
atingeoutroscasosligadosao
ex-presidente Lula,como os
habeas corpusquequestionavam
a suspelçòodo ex-juizSer^o
Mnroe procuradores da força-
tarefadoParaná. Segundo aTV
Globoapurou,Fachintomoua
dedsão de forma individual sem
conversarcom outroscolegas,

AVISO DELICíTAÇAO. TOUAOA DEPREÇOS N* (M/2021. O Muni
cípiode São João dos Patos - Estadodo Maranhão, porIntermédio da
SecretariaMunicipal de Administração, toma público, que promovera
tcitação na modalidade Tomada da Preços. OBJETOtConImtaçSo de
empresaespecializada na execuçãodo serviçosde engenharia elétri
ca, visando a manutenção corretira e preventivade lodo o eístema de
iluminação pública de cada um dos logradouros do Município de São
João dos Patos-MA,englobandoo PerimotroUrbano,com fornecimento
de Materiais,Equipamentos e Mãodo Obra. Locale Data do Crodon-
ciamento, da Entregados Envelopes e da Realização da Tomada de
Preços; O credenciamenlo e o recebirrenío dos envelopes de ttabSila-
ção e propostade preçosserão no dia 25 de março de 2021,a partr
das 08:00heras. Edital:O presente editalestará á disposição dos In-
(eresssdos nos seguintes locais: Portal da Transparência do município:
www,saojoaodospatos.m3.gov.br, site do TCE/MA- www.tce.ma.gov.br/
sacop, poderá ser solicitado através do e-mali; cplsjpma@gmall.com.
bem como ser retirado pessoalmente neSetorde UÓilação, localizado
naAv.GelúlloVargas.135, Centro- CEP:65.665-000,São João dos Pa-
tos/MA Maioresinformações poderão ser obtidas ainda pelo telefone,
FoneifOOjSSSI-EJZB/^EIS. São João dos Patos-MA 05 de marçode
2021,ThuanyCosta de Sá Gomes - Secretária Municipal de Administra
ção-Portaria n*001/2021. ...

REPUBIICAÇAO-AVISO DE UCITAÇAO.PREGAO PRESENCIAL K°
09/2021. LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA UEE EPP. O Município de
São Joãodos Patos- Estadodo Maranhão. porMermédioda Secretaria
Municipat de Administração, lorrtapúbõco, que promovera licttação na
modailidade Pregão Presencia] para Registro dePreços. OBJETO: Re
gistradoPreçosparaa Contratação daempesa (slespecializada[s)em
fomecimonto sobdemandade Materiais de Limpeza e Higiene, visando
atender as nocossidades das diversas seaetarías do Município de São
João dos Patos/MA. Local e Oalado Credenciamento, da Enlregados
Envelopes e da Realizaçãodo Pregão: O credenciamento e o recebi
mentodosenvelopesde propostasde preçose de habilitação serão no
dia22de marçode 2021,a partr das 15:00horas. Edital;O presente
editalestará ê disposição dos Inloressados nos seguinteslocais:Portal
da Transparência do municfpio: www.sacjoaodospalosma.gov.br, site
do TCE/MA: www.tce.ma.gov.br/sacop. poderá ser solicitadoatravés do
e-mall: cplsjpma@gmaj1.com, bem comoser retirada pessoalmenlo no
Setor do Licitação,localizadonaAv. GelúlloVargas, 135,Centro-CEP:
65.665-000, São João dos Patos/MAMaiores Infonnações poderãoser
obtidas ainda pelo telefone. Fone: (99)3551-2328/2219. São João dos
Paios - MA, 05 de março de 2021. Thuany Costa da Sã Gomes-Secre-
tària Municipal de Administração-Ponarian*001/2021.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL SRP N°
20/2021. O Município de São João dos Patos - Estado do Ma
ranhão, por Intermédio da Secretaria Municipal de /Vdmlnlstra-
ção, loma público, que promovera licitação na modalidade Pre
gão Prosoncisl para Registro de Preços. OBJETO: Registro de
preços para s eventual aquisição parcelada de equipamentos e
suprimentos de Informática para atender as necessidades das
diversas secretarias do Murticlpio de São João dos Petos/MA
Locale Data do Credenciamenlo, da Entrega dos Envelopes e da
Realização do Pregão: O credenciamento e o recebimento dos
envelopes de propostas de preços e de habilitação sorêo no dia
22 do março de 2021, ás 10:30 horaa. Edital: O presente edital
estará ã disposição dos Interessados nos seguintes locais: Portal
da Transparência do município:www.saojoaodospalos.ma.gov.
br, site do TCEfMA: www.tce.ma.gov.br/sacop, poderá ser soBcJ-
tado através do e-mail: cptsjpmaSgmail.com, bemconnoserroti-
lado pessoalmente no Setor de LItitação, localizado na Av.Getú-
llo Vargas, 135. Centro-CEP: 65.665-000, São João dos Patos/
MA. São João dos Patos - MA 05 de março de 2021. Thuany
Costa de Sá Gomes - Secteláila Municipal de Administração -
Portarian'001/2021.

: CQvan Rocora iridusma e comercio:
de Pré Moldados do Concreto S/A
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