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Junto' aos autos dò Processo Licitatório n° 20,'2Ò2i, na modalidade
PREGÃO PRESENCIAL, do tipo menor Preço por Item, asi^publicações do Aviso
de Licitação ino Quadro de Aviso desta Prefeitura, DiánoJ; Oficial jdo Estado do
Maranhão eJomal de Grande CirculaçãõmoEstado do Marahhão. I
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A'.,'.0]BJET0;/^e"gistró>"'d^^ preços para'eyèhtual aquisição íparcelada de
: 'equipàjri^ suprimentos "'deuhform para atender a

deni^da das- diversás;;'S,ecretánas/da IJrefeitura de São João
dos Patos/MA para.o exercício ,cie402 ' '

São João jddsPatos/MA, em 09 de março déÍ202I. '
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TanciscoEduardo da Veiga Lopes
Pregoeiro
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TERÇA - FEIRA, 09 - MARÇO - 2021

estabelecido distanciamento mínimo de 02 metros de cada participante du
rantea sessãoe que será obrigatória a utilização de mascaras, luvase que
cada participante porte seu frasco de álcool e itens de proteção necessário.
Este Edital c seus anexos poderão ser examinados e obtidosgratuitamente
no endereço siçrra,de y a 6® feira, no horário de 8:00 às 12:00 horas ou
através doemail:cplsaodomingos.ma@gmail.com. SãoDomingos doMara-
nhão(Ma), 04 de maiço de 2021 JORGES FRAN COSTA RAMALHO
SILVA - PRESIDENTE DA CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
DOS PATOS - MA

AVISO DELICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL SRP N" 20/2021.
O Município de São Joãodos Patos- Estado do Maranhão, por intermédio
da Secretaria Municipal deAdministração, toma público, que promovera
licitação na modalidade Pregão Presencial para Registro de Preços.
OBJETO: Registro de preços para a eventual aquisição parcelada de
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 c
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 interessadosnos seguintes locais: Portal da Transparên
cia do município: www.saoioaodospatos.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. São João dos Patos - MA, 05
de março de 2021. ThuanyCosta de Sá Gomes - Secretária Municipal
de Administração - Portaria n® 001/2021.

REPUBLICAÇÃO - AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRE
SENCIAL N® 09/2021. LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARAME E
EPP. O Município de São João dos Patos - Estado doMaranhão, por
intermédio da Secretaria Municipal deAdministração, 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 fornecimento sob demanda de
Materiaisde Limpezae Higiene,visandoatenderas necessidades das
diversas secretarias do Município de SãoJoão dos Patos/MA. Local
e Data do Credenciamento, da Entrega dos Envelopes e da Realiza
çãodo Pregão: O credenciamento e o recebimento dos envelopes de
propostas de preços e de habilitação serão no dia 22 de março de
2021,a partirdas 15:00 horas. Edital: O presente editalestaráà dis
posição dos interessados nos seguintes locais: Portal daTransparên
ciado mimicípio: wvw.saoíoaodospatos.ma.gov.br. sitedoTCE/MA:
www.tce.ma.gov.br/sacop. poderá ser solicitado através do e-mail:
cnlsÍDma@gmaíl.com. bem como ser retirado pessoalmente noSetor
de Licitação, localizado na Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP:
65.665-000, São João dos Patos/MA. Maiores informações poderâo
ser obtidas aindapelo telefone,Fone:(99) 3551-2328/2219. São João
dosPatos - MA, 05 de março de 2021. Thuany Costa deSá Gomes-
Secretária Municipal deAdministração-Portaria n® 001/2021.

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS N® 04/2021.
O Município de São João dos Patos - Estado do Maranhão, por in
termédio da Secretaria Municipal de Administração, toma público,
que promovera licitação na modalidade Tomada de Preços. OBJE
TO: Contratação de empresa especializada naexecução de serviços
deengenharia elétrica, visando a manutenção corretiva e preventiva
detodo o sistema deiluminação pública decada 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 partirdas 08:00 horas. Edital: O presente
edital estará à disposição dos interessados nos seguintes locais; Portal
da Transparência do município: www.saoiQaodosDatos.ma.gov.br. site
do TCE/MA:www.tce.ma.gov.br/sacop. poderá sersolicitadoatravésdo
e-mail: cplsipma@email.conu bem como ser retirado pessoalmente no
Setor de Licitação, localizado jnaAv. Getúlio Vargas, 135, Centro -CEP:
65.665-000, São João dos Patos/MA. Maiores informações poderãoser
obtidas ainda pelo telefone, ijone: (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 LICITAÇÃO, [tomada DE PREÇOS N® 05/2021.
O Município de São João dos'Patos - Estado do 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 envelopes de habilitação e proposta de preços serão no dia 25 de
março de 2021, a partir das 10:30 horas. Edital: O presente edital
estará à disposição dos interessados nos seguintes locais: Portal da
Transparência do município: w\vw.saoioaodospatos.ma.gov.br. site
do TCE/MA: www.tce.ma.gov.br/sacop. poderá ser solicitado através
do e-mail: cDlsipma@gmail.com. bem como ser retirado pessoalmen
te no Setor de Licitação, localizadó na 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, 05demarço de2021. Tliuany Costa deSáGomes
- Secretária Municipal de Administração - Portaria n® 001/2021.

AVISO DE LICITAÇÃO.j TOMADA DE PREÇOS N® 06/2021.
O Município de SãoJoão dosPatos- Estado do Maranhão, por inter
médioda Secretaria Municipal deAdministração, tomapúblico, que
promovera licitação na modalidade Tomada de Preços. OBJETO:
Contratação de empresaespecializada para a Implantacao de Sistema
de Abastecimento de Agua no Município de Sao João dos Patos/MA,
por meio do Convênio FUNASA n.® CV 0093/16. Local e Data do
Credenciamento, da Entrega dos,Envelopes e da Realização da To
mada dePreços: Ocredenciainento e o recebimento dos envelopes de
habilitação c proposta de preços serão no 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: Portal da Transparência
do município: www.saoioaQdospatos.ma.gov.br. site do TCE/MA:
www.tcc.ma.gov.br/sacop. poderá ser solicitado através do e-mail:
cplsÍDma@gmail.com. bem

de Licitação, localizado na
como ser retirado pessoalmente no Setor
Áv. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP:

65.665-000, São João dos Patos/MA. Maiores informações poderão
ser obtidasaindapelo telefone.Fone: (99)3551-2328/2219. São João
dos Patos - MA,05 de março de 2021.Thuany Costade Sá Gomes -
Secretária Municipal de Administração - Portaria n° 001/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CODÓ - MAI I
AVISO DE LICITAÇÃOPREGÃOPRESENCIAL002/2021SRP
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 Prefeitura Municipal, Praça Ferreira Bayma n®
538, centro, na cidade de Çodó - MA, fará realizar a Licitação na
modalidade PREGÃO, na fprma PRESENCIAL n® 002/2021 SRP, do
tipo MENOR PREÇO por jlTEM, tendo como objeto oRegistro de
Preços para eventual contratação depessoa(s) juridica(s) para forne
cimento de forma parcelada dematerial de expediente para diversas
Secretarias do município. O Edital c seus anexos estão á disposição
dos interessadosque de 2"a 6' feira,no horário de 08:00 às 12:00ho-
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EDITAL: OEdital está disponüDilizado, na íntegra, no endereço
eletrônico: www.portaldecompraspTiblicas.com.br, o
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.

São João do Sóter/MA,08 de março de 2021.
FRANCISCO HENRIQUE JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. FAZENDA E
INFRAESTRUTURA - SEMAFI.

Publicado por: FELIP mLLTSON SOABES DE SOUSA
Código identificador; 6dc32aef096a22a(if5ddf787302aa03a

PREFEITURA MUNICIPAL DE SâO JOãO DOS
PATOS

AVISOS DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL SRP
20/2021. O Município de SãoJoão 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 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 dos envelopes de propostas de
preços e de habilitação serão no dia 22 de março do 2021, às
10:30 horas. Edital: Opresente edital estará à disposição dos
interessados nos seguintes locêds: Portal daTransparência do
município: wTvw.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.
São João dos Patos - MA, 05 de março de 2021. Thuany Costa
de Sá Gomes - Secretária Municipal de Administração - Portaria
Tfi 001/2021.

REPUBLICAÇÃO - AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO
PRESENCIAL Na 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 de Materiais
de Umpeza e Higiene, visando atender as necessidades das
diversas secretarias do Município de SãoJoão dos Patos/MA.
Local e Data do Credenciamento, da Entrega dos Envelopes e
da Realização do Pregão: Ocredenciamento e o recebimento
dos envelopes de propostas de preços e de habilitação serão no
dia 22 de março de 2021, a partirdas15:00horas. 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:
WTVW.tce.ma.gov.br/sacop, poderá ser solicitado através do e-
mail: cplsjpma@gmail.com, bem como ser retirado
pessoalmente no Setor de Ucitaçâo, locaHzado na Av. Getulio
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
Mvmicipal deAdministração-Portaria n» 001/2021.

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA Dl
OMunicípio de São João dos Patos - Estado do Maratóão, 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-MÁ, 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 estará à disposição dos interessados
nos seguintes locais: jPortal 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 ipoderão 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 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 SecreUria 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 e da Realização da Tomada de Preçof: O
credenciamento e o recebimento dos envelopes de habilitação e
proposta de preçosl 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
Treinsparência do município: Tvww.saojoaodospatos.ma.gov.br,
site do TCE/MA: IwwTv.tce.ma.gov.br/sacop, poderá ser
solicitado através dp e-raail; cplsjpma@gmaiLcom, 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:j(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® 06^021.
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 para a
Implantacao de Sistema de Abastecimento de-Agua no
Município de Sao João dos Patos/MA, por meio do Convênio
FUNASA n.® CV 00'93/16. Local e Data do Credenciamento, da
Entrega dos Envelopes eda Realização da Tomada de Preços: O
credenciamento e d 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.ma.gov.br,
site do TCE/MA: www.tce.ma.gov.br/sacop, poderá ser
solicitado através do e-mail: cplsjpma@gmaiLcom, 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 -
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Fachin anula condenações de
Lula relacionadas à Lava Jato;
ex-presidente volta a ser elegível
Ministro do Supremo Tribunai Federai considerou que 13' Vara Federai de Curitiba não tinha
competência paraJuigar casos do tripiexdo Guarujá, do sitio de Atibaia e do instituto Lula

mArcio faucAo e
FERNANDA VIVAS

TV GLOSO • BRASfUA

O ministroEdson Fachin,do
SupremoTribuna)Federal,
anulounessasegunda-feira
(6) todas as condenaçõesdo
ec-presidente Luiz Iriácio Lula
daSilvapelaJustiçaFederal
no Paraná relacionadas ás
investigações daOpeaçk Lava
Jato.

Coma decisáo, o ex-presidente
Lularecupera osdireitos
políticos e voltaa serelegIveL
Aodecidirsobrepedidode
habeascoipusdadefesadeLuta.
impetrado emnovembro do
ano passado,Fachindeclaroua
IncumpetlnciadaJustiçaFederal

. doFaranánoscasosdotriplexdo
Guaiujá, do Sitio deAdbalae das
doaçõesao Instiruto Lula.
Segundoo ministro,a 13*Vara
FederaideCuritiba, cujotitular
na ocasiáodas condenaçõesera o
ex-juizfederaiSer^o Moro,náo
era o "juiz natural*doscasos.
Agora,os processosseiáo
analisadospela Jusdça Federai
do DistritoFederal,à qualcaberá
dizer se os atos realizados nos
trêsprocessospodemou n!o ser
validados e reaproveitados.
'Foram declaradas nulas todas
as decisõesproferidaspela
13' Vara Federal de Curitiba
e determinada a remessa dos
respectivosautos para á Seção
Judiciária doDistrito Federai*,
diz a notado gabinetedo
ministro.
Em nota, a 13*VaraFederal de
Cuiiilbainfoimou quecumprirá a
decisáo, remetendo os autos dos
prxessos à Justiça Federaldo
Distrito Federal.
Na mesma decisáo, Edson
Fachindeclaroua "perda do
objeto* e extinguiu 14processos
que tramitavam no Supremo e
questionavam seo Moroa^u
comparcialidade aocondenar
Lula.
A decisão de Fachin tem
caráterprocessual. Oministro
náo aníüisou o mérito das

^ condenações.
"Embora a questãoda
competênciaJá tenhasido
suscitada indiretamente,
í a primeira vezqueo
argumentoreúnecondições
processuaisde ser examinado,
diantedo aprofundamentoe
aperfeiçoamento da mateilapeb
Supremo Tribunal Federal*, diz
notadivulgada pelogabinete do
ministro.
Deacordocomo gabinete de
Fachin, julgamento doplenário
doSupremo TVibunal Federal já
havia restringidoo alcanceda
competindoda 13*̂ ra Fcdoa]
de Curitiba.

[Comadtdsio da F^hln, ou-presidcme Lula recupen os direitos políticos evote «swtlegivei

"Inldalmente, retirou-se
todososcasosquenáose
reladonavam com os desdos
praticadoscontraa Petrobras.
Emseguida, passou a distribuir
portodoterritório nadooalas
invesdgaçõcsque tiveramInido
comas delaçõespremiadas
da Odebrecht, OAS e J&F.
ruralmente, mais recentemente,
oscasosenvolvendo aTtanspeito
(subsidiária da própria Petrobras)
também foram retirados da
compeiêndada 13*\^ra Federal
de Oirítiba* diz a nota.
De acordo com o texto, iras
açõespenaisenvolvendo
Lula, assim como em outros
processos julgados peloplenário
e pelaSegunda TbimadoSTT,
'verificou-scqueos supostos
atos ilídtos náo envoMam
diretamemeapenasa Petrobras,
mas.aindaoutrosórgáosda
Administração Pública*.
Segundoo ministro,em
orrtmscasosde agentes
políticas denunciados pelo
Ministério Público Federal em
circunstâncias semelhantes ao

de Lula,a Segunda llrrtna do
Supremo já vemtransfeibdo
esses processosparaa Justiça
Federal do Distrito Federal.
Emboradivergentee dertoiado
nas votaçõesnaSegundaTlirma
em relaçãoa esseponto,Fachin
considerouqueo mesmo
eniendimenio deveria ser
aplicado aoex-presidente.
"Façoporrespeito á maioria, sem
embar^ de que restei vend^
em numensos Julgamentos",
escreveu o ministro na dedslo.

TEOR DA DECISAO

A dedslo individual do ministro
Fachin foi tomada com base na

açlo apresentadapeladefesado
cx-prcsldcnie Lulacm novembro
doanopassado queqüestionou a
competênciada 13*VbraFederal

deCuritiba paraprocessar
e julgara açãodo triplcxdo
Guaiujáe a anulaçáodas
dedsões tomadas no âmbito
desseprocesso.
O argumentofoi o de que não
há relaçãoentre os 'desvios
piatícadosna Petn^ras*,
Investigados noImbitoda
OperaçãoLavaJato, e o custeio
daconstrução e reforma do
Ofplex, quea acusação ilizterem
sido feitas em benehcio de Lula.
Na decisão, Fachin considerou
queseconsolidou um
"entendimentomajoritário*
queesvazioua competênciada
JustiçaFederal do Paraná para
casosnãoligadosdiretamente
aos desvios da Petrobras. Isso.
explicouo ministro,ocorreu
comcasos ligadosás delaçõesda
Odebrecht. da OAS e da J&F,
"Comose vê, dianteda
pluralidade defatosilfcitos
revelados no decorrer das
investigações levadasa efeito
na 'Operação LavaJato',
a competênciada 13*Vara
Federa]da SubseçãoJudiciária
de Curitiba foi sendo cunhada
á medida cmquenovas
circunstâncias fáticas foram
trazidas ao conhecimento do

SupremoTribuna]Federalque,
em precedentesfilmadospelo
Tribunal PlenooupelaSegunda
Tiiima.sem embargodos
po^donamentos divergoites.
culminou emafitmá-Ia apenas
emrelação aosCTimes praticados
direta e exclusivamente em

detrimentoda PetrobrasS/A",
esaeveu o mlnisuo na dedslo.
Fachin afitmatjue,aoanalisar
a questãoda competência,
é predsoserimpaidale
apartidário.
"Asregrasdecompetênda,
aoconcretizarem o prindpio
dojuiz natural,servem para
garantira Impatdalidadeda

atuaçãojurisdidonal: respostas
análogas a casosanálogos. Com
as teceniesdecisõesproferidas
noâmbito doSupremoTribunal
Federal,nãohácomosustentar
que apenaso casodo ora
padoite deva ter a Jurisdição
ptesiadapela13'Vara Federal
de Curitiba. No contexto da
macroconupçáo política, tão
importante quanto serimpardalé
ser apaitidário*,disseFachin.
O ministroconsiderouque as
acusações contrao ex-presidente
Lulanãose limitam a supostos
crimescometidosem relaçãoà
Petrobras.

'Ocotie que a conduui.
atribuída aoorapadente,qual
seja, viabilizarnomeaçãoe
manutençãode agentesque
aderiramaos propósitosilídtos
dogrupocriminoso emcargm
cstratê^cos na estruturado
GovernoFederal,nãoera restrita
à PetrobrasS/A, masà extensa
gama deórgãospúblicosem
que era possívelo alcancedos
objetivospoliiicose financeiros
espúrios*,escreveu.
De acordo com o ministit). *na
estrutura delituosa delinutada
pelo MinistérioPúblicoFederal.
80pademesáoatribuídas
condutas condizentes com a
figuracentraido grupocriminoso
organizado, comamplaatuação
nosdiversos órgãospelosquais
seespalharam a prática de
ilicitudes, sendo a Petrolxas S/A
apenasumdeles*.
A decisão de Fachin ainda
atingeoutroscasosligadosao
ex-presidente Lula, comoos
habeascorpus quequestionavam
a suspcição docx-juiz Set^o
Moroe procuradores da força-
tarefado Paraná.SeguiKÍo a TV
Globoapurou,Fachintomoua
iledsão de foniia individual sem
conversarcom ouuoscolegas.

AVISO DEUCITAÇAO. TOMADA DEPREÇOS N* IM/2021. O Muni-
eipio cs São João dos Patos - Estado do Maranhão, por inletinédloda
Secrélaria Munltipa! de Administração, lotna público, que promovera
Ccitaçáo ria modaíidade Tomada da Preços. OBJETOtContralação ds
empresa especiaBzâda rra execução de serviços de engenharia elétri
ca.vhando a manulenção correli^e preventiva de ledo o sistema da
numin.ição pública decada um dosio^adouros doMunicípio daSão
Joáo'dosPalos-MA. englobando o Perirrietro Urisarro, comfornecimento
de Materiais. Equip^entos a Mão deObra. Locai e Data doCreden-
dameilo, da Entr^a dosEnvelopes o da ReaSzação daTomada da
Preços: O credenciamenio 0 o receUmonto dos errvalopes do habirila-
ção a propostade preços serão no dia 25 ds março de 2021,e partr
das OSdüO horas. Edital; O presenta adita) eslarã à disposição dos irv
teressados rrossoguinias locais: Portal iJaTransparência do rrumlcipio:
www.caoIoaodo8p3to3.iTia.gov.br, sita do TCE/MA: www.lca.rrte.gov.br/
sacop. podará'sor soiicilado através do e-maii: cpl$jprna@gmall.com,
bem esmo ser retirado pessoaimenia no Setor de Licitação, localizado
na Av.CetúDo Vargas, 13S,Caniro-CEP:tô.665-000,SãoJoãodo3Pa-
tos/UA. Matorés Infmmações poderãoser obfidaseirda pelotelefone.
Foné;(99)3551-2328/2219. SãoJoãodosPatos- MA, 03de março de
2021. Thuany Costa deSâGomes •Secretária Munlclp^ deAdministra
ção • Pwtaris n*001/2021.

REPUBUCAÇ&O-AVISO DEUCtTAÇAO.PREGiO PRESENCIAL H*
09/2021. UCITAÇAO EXCLUSIVA PARA ME E EPP. O Município de
São'Joio dosPaios -Estado doMaranhão, poriniormédio daSecretaria
Murúdpal de Administração, toma púbCco, que promovera iiataçãona
modalidade Pregão Presenciai para Registrode Preços. OBJETO:Re
gistrodePreçospara a Contratação de empresa[s)espec>alizada (s)em
lomérimenio sobdemanda de Materiais de Limpeza e Kigiene. visarxlo
atericer 83necessidades das diversas seaetar^ doMunicípio deSão
Joãódos Palos/MA. Local e Data doCredendamenio, da Entrega dos
Envelopes e da Realização do Pregão; O cvedenciamenloe o recebl-
menlo dos envelopes do propostas do preços e do habilitaçãoserão no
dia 22 ds março ds 2021. a partirdas 15:00 horas. Edital: O presente
edilàl estaráã disposição dosInierossados nos seguintes locais: Portai
da Transparência do município: www.sa^oaodospaloa.ma.gov.br. site
do TCBMA:vww.tce.ma.gov.br/sacop. poderá ser soCeitadoelravés do
e-ma]: Qêsjpma@gmaE.coRL bem como ser reSrado pessoalmente no
Setor ds Udlação, localizadona Av.GetúSoVargas, 135, Centro• CEP:
65.665-000,São João dos Patos/MA.MaioresInformaçõespoderão ser
obtidasaindapelo tetefons.Fone:(99)3551-2328/2219. São João dos
Patos - MA,05 de março de 2021. Thuany Costa de Sá Gomes-Secr^
lárie Munidpaide Administração-Portarian*001/2021.

i '

AVISO DE' LICfTAÇAO. PRESAO PRESENCIAL SRP N*
20/2021. O Município do São João dos Patos • Estado do Ma
ranhão. por intermédio da Secretaria Municipal da Administra-
çãrj, tomapúblico, que promovera licitação na modalidade Pre
gão Presencial para Registro de Preços. OBJETO: Registro do
prr^s para a eventualaquisição parcelada de equiparrentos o
suprimentos de inforroálica para atender as necessidades das
diversas sebrelarias do Município de São João dos Patos/M/A.
Locai o Data do Credenciamento, da Entregados Enveiopese da
Realização do Pregão; O credendarnento o o recebimento dos
envelopes do propostas de preços e de fiablillação serão no dia
22'de março de 2021, ás 10:30 horas.Editai: Ópresente editai
estará á disposição dos Interessados nos seguintes locais: Poriai
da Transparõncia do município; www.saojoaodospatos.ma.gov.
br.lsite doTCE/MA; www.lcejna.gov.br/saeop. poderásersoilcé-
lado através do e-mali:cpisjpma@gma3.com, bem como ser reti
rado pessoalmente no Setor de Lidlação. localizado nsAv. Getú-
llo Vargas, 135, Centro-CEP: 65.665-0(X>,São João dos Patos/
MA. São JoSo dos Patos - MA.05 de março de 2021. Thuany
Cóslado Sã Gomes • Secretária Munidpai de Administração -
Portaria n* 001/2021.
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