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CÂMARAMUNICIPALDELAGOAGRANDEDol;ANHÃo'-l:
CNPJ: 01.612.627/0001-66 1 ---J---"---" ----.--.-. ---,...« .. ~ •• -_._..~"

Av. IOde Maio, sln, Centro, j F<U!.~ __. "-\J.) i

Lagoa Grande do Maranhão - MA l .. ._._~ . ., .' ,__~~.'__,-,~,j

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL - SRP N° 00112019

A Câmara Municipal de Lagoa Grande do Maranhão - MA, com sede na Av. 1°de Maio, s/n,
Centro, toma público, para conhecimento dos interessados que realizará LICIATAÇÃO na forma
da Lei n" 10.520/2002, com aplicação subsidiária da Lei n? 8.666/93, e suas alterações,
modalidade PREGÃO PRESENCIAL do tipo menor preço por item; OBJETO: Registro de
Preços para eventual e futura contratação de pessoa física/jurídica para prestação de serviços de
locação de veículo para atender as necessidades da Câmara Municipal de Lagoa Grande do
Maranhão - MA, Abertura dia 06 de Março de 2019 às 13:30 (treze horas e trinta minutos), o
Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço supra, de 2a a 6a feira, no
horário das 08:00 ás 12:00 horas, onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtido através
de mídia eletrônica ou ainda mediante o pagamento de R$ 20,00 (vinte reais), maiores
informações pelo e-mail çg!j_ªgQ_ªgg_nÓ~ç19m.m::mJhªQ@gl.IHÜ.L_º9~TI.

Lagoa Grande do Maranhão - MA, 15de Fevereiro de 2019



D.O. PUBLICAÇÕES DE TERCEIROS

CÂMARA MUNICIPAL DE FERNANDO FALCÃO/MA

TERMO DE RATIFICAÇÃO 00112019: DISPENSA DE LICITA
çÃO N° 00112019.Ratifico por este termo, a Dispensa de Licitação
para contratação de empresa especializada em serviço de engenha
ria para realização de Reforma do Prédio da Câmara Municipal de
Vereadores, no Município de Fernando Falcão - MA, no valor Úni
co de R$ 31.943,23 (trinta e um mil, novecentos e quarenta e três
reais e vinte e três centavos), em favor da empresa JRL SERVICES
EIRELI - ME, inscrita no CNPJ 06.037.098/0001-38, com animo no
Art. 24, Inciso IV, da Lei Federal 8.666, de 21/06/1993, e demais
normas pertinentes à espécie, e de acordo com o parecer daAssessoria
Jurídica e da Comissão Permanente de Licitação - CPL da Câmara
Municipal de Fernando Falcão, e tendo em vista os demais elemen
tos que instruem o Processo 001/2019. Fernando Falcão/MA, 24 de
janeiro de 2019. Jesualdo Ferreira dos Santos. Presidente da Câmara
Municipal de Fernando Falcão.

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE DO
MARANHÃO

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL - SRP W
~1I2019. A Câmara Municipal de Lagoa Grande do Maranhão -.'! '~A, com sede na Av. 1° de Maio, s/n, Centro, torna público, para

conhecimento dos interessados que realizará LICIATAÇÃOna forma
da Lei n° 10.52012002,com aplicação subsidiária da Lei n° 8.666/93,
e suas alterações, modalidade PREGÃO PRESENCIAL do tipo me
nor preço por item; OBJETO: Registro de Preços para eventual e
futura contratação de pessoa física/jurídica para prestação de serviços
de locação de veículo para atender as necessidades da Câmara Muni
cipal de LagoaGrande do Maranhão - MA,Abertura dia 06 de Março
de 2019 às 13:30(treze horas e trinta minutos), o Edital e seus anexos
estão à disposiçãodos interessados no endereço supra, de 2u a 6U feira,
no horário das 08:00 ás 12:00 horas, onde poderão ser consultados
gratuitamente ou obtido através de mídia eletrônica ou ainda median
te o pagamento de R$ 20,00 (vinte reais), maiores informações pelo
e-mail cmlagoagrandedomaranhao@gmail.com. Lagoa Grande do
Maranhão - MA, 15 de Fevereiro de 2019, Welington Nascimento
Bispo, Pregoeiro.

cÂMARAMUNICIPALDELAGO DOSRODRIGUESIMA

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL - SRP N°
00112019.A Câmara Municipal de Lago dos Rodrigues - MA, com

~de na Rua 08 de Maio, s/n, Centro, torna público, para conheci
- '~1ento dos interessados que realizará LICIATAÇÃOna forma da Lei

n° 10.520/2002, com aplicação subsidiária da Lei n° 8.666/93, e suas
alterações, modalidade PREGÃO PRESENCIAL do tipo menor pre
ço por item; OBJETO: Registro de Preços para eventual e futura
contratação de pessoa física/jurídica para prestação de serviços de
locação de veículo para atender as necessidades da Câmara Muni
cipal de Lago dos Rodrigues - MA, Abertura dia 06 de Março de
2019 às 08:30 (oito horas e trinta minutos), o Edital e seus anexos
estão à disposiçãodos interessados no endereço supra, de 2U a 6'1feira,
no horário das 08:00 ás 12:00 horas, onde poderão ser consultados
gratuitamente ou obtido através de mídia eletrônica ou ainda median
te o pagamento de R$ 20,00 (vinte reais), maiores informações pelo
e-mail cmlagodosrodrigues@gmail.com. Lago dos Rodrigues - MA,
15 de Fevereiro de 2019, Jessielen Silva da Costa, Pregoeira.

CÂMARA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO -PREGÃO PRESEN
CIAL N° 00112019.A Câmara Municipal de Bom Lugar Estado do
Maranhão torna público, para o conhecimento dos interessados que
realizará LICITAÇÃOna forma da Lei Federal n° 10.520/2002, com
aplicação subsidiária da Lei Federal n° 8.666/1993, da Lei Comple
mentar n° 147/2014 e demais n01111asatinentes à espécie, modalida
de PREGÃO PRESENCIAL, tipo regime de menor preço por item;

OBJETO: Contrat~ç~:~fmpres aralLotação de 01(um) veículo
automotor com motorista pnra-~ &fuanda operacional desta
Casa Legislativa, C~r-tUH1. prevista-pare-e dia-18--de fevereirode
2019, às 09:00 (nove) horas, fica adiada para o dia 11 de Março de
2019.A íntegra do Edital estará disponível na sala da CâmaraMunici
pal na RuaManoel Severo SIN, Centro, Bom Lugar - MA, no horário
das 08:00 às 12:00 horas, onde poderão ser consultados e obtidos
gratuitamente através de mídia eletrônica. Bom Lugar - MA, em 19
de Fevereiro de 2019. STALLENMACENA PASSOS- Pregoeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA COLINAS - MA

AVISODE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS N° 001l2019-A
Câmara Municipal de Nova Colinas - MA, através de sua Comis
são Permanente de Licitação - CPL, torna público aos interessados
que fará realizar, sob égide da Lei n° Lei 8.666/93 e suas alterações
posteriores, no dia 11 de Março 2019, às 09:00 horas, Licitação na
modalidade PREGÃO PRESENCIAL do tipo MENOR PREÇO POR
ITEM. OBJETO: Contratação de empresa do ramo para Prestação
de Serviços de Assessoria e Consultoria Administrativa no exer
cício de 2019, em conformidade com as especificações contidas
no edital e seus anexos. ENDEREÇO: Rua São Francisco - S/N°
- Centro, Nova Colinas - MA - Fone (99) 98115-6250. OBTEN
çÃO DO EDITAL: O Edital e seus anexos estão à disposição dos
interessados, onde poderão ser consultados gratuitamente junto à
Comissão Permanente de Licitação, no endereço acima citado, de 2a

a 6a feira, no horário de 08:00 às 12:00 horas. Nova Colinas - MA,
21 de Fevereiro de 2019. David Ismael Coelho Netto - Presidente da
CPL - Portaria n° 004/2019.

AVISODE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N° 00112019-
A Câmara Municipal de Nova Colinas - MA, através de sua Comis
são Permanente de Licitação - CPL, torna público aos interessados
que fará realizar, sob égide da Lei 10.520/2002, aplicando-se ainda
a n° Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, no dia 11 de Março
2019, às 14:30horas, Licitação na modalidade PREGÃO PRESEN
CIAL do tipo MENOR PREÇO POR ITEM. OBJETO: Contratação
de empresa do ramo para fornecimento parcelado de Combustível
e Óleo Lubrificante destinado a manutenção do veículo da Câmara
Municipal, no exercício de 2019, em conformidade com as especifi
cações contidas no edital e seus anexos. ENDEREÇO: Rua São Fran
cisco - S/W - Centro, Nova Colinas - MA- Fone (99) 98115-6250.
OBTENÇÃODOEDITAL:O Edital e seus anexos estão à disposição
dos interessados, onde poderão ser consultados gratuitamente junto à
Comissão Permanente de Licitação, no endereço acima citado, de 2a
a ô" feira, no horário de 08:00 às 12:00 horas. Nova Colinas - MA,
21 de Fevereiro de 2019. David Ismael Coelho Netto - Pregoeiro
Municipal- Portaria n° 005/2019.

CÂMARA MUNICIPAL DE PIO XII - MA

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL W 00112019-
SRP A Câmara Municipal de Pio XII torna público aos interessados
que realizará, na sede da Câmara Municipal de Pio XII, localizada à
Rua do JK, SIN, Centro, Pio XII - MA, na forma da Lei Federal n°
10.520/2002, do Decreto Federal n" 3.555/2000, e da Complementar
n° 123/2006, alterada pela Lei Complementar n° 147, de 7 de agosto
de 2014, aplicando, subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal n°
8.666, de 21 de junho de 1993e demais normas pertinentes à espécie,
Licitação Pública na modalidade PREGÃO, na forma PRESENCIAL,
do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando o registro de pre
ços para futuras e eventuais contratações de empresas especializadas
na prestação de serviços de locação de veículos ao Poder Legislativo,
conforme edital e seus anexos. Data de Abertura: 06 de março de
2019; horário: às 09hOOmin(nove horas). O edital e seus anexos po
derão ser consultados e/ou adquiridos gratuitamente, a partir da data
de sua publicação, em dias úteis, de segunda a sexta-feira no horário
de 08hOOminás 13hOOminna Câmara Municipal de Pio XII, Sala
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Ministro da Justiça fez referência ao caso do ex-ministro Gustavo Bebianno, exonerado na última segunda-feira,
após entregar pacote anticrises na Câmara Federal; ele defendeu medidas adotadas pelo presidente Bolsonaro

O ministro da Justiça e
Segurança Pública, Ser
gíoMuro.fui aucon
gresso. na tarde de

ontem (19) entregar pessoalmente
o pamle .uuicrirnc, dividido em
três projetos distintos. Ao deixar
o Parlamento. Moru disse que não
hã crise no governo federal e de
fendeu as medidas adotadas ncs
res quase dois meses de gestão.

Foi uma referência aos episó
dios envolvendo o ex-ministro
Gustavo Bebianno. exonerado se
gunda-Ieira (IR). "No mundo real,
não existe nenhuma crise dentro
do governo. () governo está apre
sentando projetes. Hoje [ontem]
é um projeto consistente, amanhá
[hoje] vai ser apresentado um pro
jeto da nova Previdência absolu
tamente consistente", afirmou.

Moro estava acompanhado do
ministro-chefe da Casa Civil, Onvx
l.orenzoni. Além dele, partícípa
rarn da entrega dos projetes ao
presidente da Câmara, ltodrigu
Maia (DEM-HIl, os ministros da
Secretaria de l;lJverno, Santus
Cruz; da Sal"Je, I.uiz Henrique
Mandetta, e da Economia, Paulo
Guedes, bem como a ministra da
Família, da Mulher e dos Direitos
Humanos, Damares Alves.

É um governo que está bus
cando mudanças para melhorar a
vida das pessl)(js. Para isso, se faz
Ilet.:essárlo melhorar a segurança
púhlica, enfrentar o crime caga
nlzadlJ, {}crime violentu e I) crime
de cnrrupç;:lo", acrescenlou Moro.

Investigação
() ministro disse que as medidas

"Havia um sentimento de que
o caixa 2 é um crime grave, de fato
é grave, mas não é tão grave como
o crime organizado, homicídios e
corrupção e houve, vamos dizer,
uma reclamação para que nào
fosse tratado juntamente com
essas outras condutas eletivas
mais graves. É uma reclamação
compreensível c roi acolhida",

Sergio Moro fez a entrega oficial de três projetes de lei que compõem o pacote anticrimes à Câmara

atlrmou, ao sair da Câmara.
As medidas, que incluem alte

rações em 14 leis, como ()Código
Penal, o Código de Processo Penal.
a Lei de Execução Penal, a Lei de
Crimes Hediondos, o Código Elei
toral, entre outros, são conslde
fadas uma das vitrines do gover
no. O pacote começou a ser
construído ainda no período do
governo de transição pela equipe
de Moro e busca formas de endu
recer () combate a crimes violen
tos) como ohomicídio e o latrocí~
nio, e também à corrupção e às
org<Iniza\~fJps criminosas.

previstas no pacote anticrime são
"simples e de tácll compreensão",
focadas no endurecimento ii cri
minalidade mais grave. Ele citou
a necessidade de aprimorar léc~
nicas de investigação, como es·
cuta ambiental e liSO de agente
encoberto, além "destravar" e le
gislação processual. "Nós nào po
demos ter aquele processo que
nunca termina, isso não funcio
na", apontou.

Para Moro. () guvt![1l0 "está
moslrando a que veio". Ele de
fendeu as ações realizadas até
agora, citando medidas tomadas
pela sua pasta. "Na área da segu-

rança pública, que eu pnsso falar
um pouco mais, houve uma crise
de segurança pública, no Ceará,
que foi debelada sem que a !'orça
Nacional se envolvesse em qlwl.
quer confronto que envolvesse
morte de inocentes ou mesmo de
criminosos. Essa situação foi re
solvida", argumentou.

Segundo o ministro, "o governo
tem agido pam isolar Iid(.~rall\~asCl;
minosas, de maneira exitosa, fa·
zendo junto (lHIl ()governu de Sã\l
Paulo algo que h,í 12 anos se plane·
java,mas nãu se fazia".Aolamentar
a lragé-dia de Bnlllladinho (MG), o
ministro lembrou que o governo I'e-

deral agiu "com extrema compe
tência" para atender às vítimas.

"Então, no mundo real. na
minha avaliação, e me desculpe
se isso parece um pouco lalldat()~
rio do atual governo, o governo
telll sido absolutamcnte ('xitnsn
nas proJlostas e projetos que tem
apresentado", ressaltou. Confisco

Entre as medidas do texto está a
elevação de penas para crimes
com arma de fogo e o aprimora-

Vitrine
No pacote antícrime, o governo
tratou das alterações das cumpt
lências da Justiça Eleitoral em um
projeto de lei complementar e da
tipilkação do caixa 2 como crime
em um projeto de lei ordinária.

mento do mecanismo que possi
bilita o confisco de produto do
crime, permitindo o uso do bem
apreendido pelos órgãos de segu·
rança pública. () projeto pretende
deixar claro que o princípio da
presunção da inocência não im
pede a execução da condenação
criminal apôs segunda instância.

Outra proposta ~a reforma dos
dispositivos sobre crime de resls
tência, introduzindo soluções IU'
goeladas no Código de Processo
Penal e na Lei de Improbidade. O
texto conta também com medi
das para assegurar o cumpri
mento da condenação após [ul
gamento em s~gllnda instnncia.
aumentando ii eletividade do Tri
bunal do Júri. Sergiu Moro ram
bém defende tipillcar como crime
O chamado caixa 2. que é arreca
dar, manter, movimentar ou uti
lizar valores que não tenham sido
declarados à Justiça Eleitoral.

Outro ponto conceitua organl
zações criminosas e prevê que
seus lideres e integrantes, ao serem
encontrados com armas, iniciem
o cumprimento da pena em pre
sídios de segurança máxima. Con·
denados qlle sejam comprovada.
mente int~lfantes de organizaçües
nil11illosas n;io It'r;!u dir('H\l ;1!no·
gressào de regime. ii proposta
ainda amplia - dt~ um para Irt'S
anos - o prazo de permanência de
líderes de orgallizações crinlin()
sas em presídios federais. e

AVISO OE LICITACAo IPREGÃO PRESENCIAL N" 05l2019·CPL
I.HJbIiCú,p:.lt'DconheCimento. dos Interessados que· realizará tis
d{')dia n8 {j~ liliJfÇÚ de 2019, sede da Pteféittlrn Münicipal de
- MA, kx:,)i,2~ld"1 na pliTlçaOiflf> (~(l'leíro - cÚ'ntro,UcHaçaona

rno<tahdadcPmg~o PrQsencíal W OSt20-19iCPl, do hpo menor preço
por Item cujo objéto é Aquisição de o;.(jgênió. EstA Edital ê seus anexos
POQN3f) ~ef ;;;x.Ml\l1êlrJos e obh4o& gratuítiunente no endereço supra 00
fjt,i;1V~$do l"Jíelon(f (!J9)3!}t'2~162$,Ui;!;ta a 6" ft:.'In;~, no hofáno de 8:00
ar, 12:00 f'h')ras. C~jhl)M(Ma}, 15 de fevereiro de 201.9 JERONIMO C.R
NETO PREGOEIRO

REFEITURA MUNICIPALOE ROSARIO
Rua Senador Urbano Santos: W 970

CNPJ: 41.479.56910001-69

AVISO OE CONTINUAÇÃO DE LICTTAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS
N" 014121)18. O mUlIlclpio de Anui.MA, attavés da Prelc,!um

de Ara" meio da C()moosâo Cenlral de Llcitaçoes e
t-H:'lS intérêt'>sado5 que, com base na Lei nO

Li:! n' 123/2006 e
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE 00 MARAN HAO

GNP).OL6·i2J327fOOOH3t_;
Av 1(!-de M<ilO;s/o, Centro. La~lo.aGrande do M<:Hl1nhao

AVISO De LICITAÇAO
PReGÀO PReSeNCIAl·- SR? N" 00112019

i"OficioExtrajUdicial de Paçodo Lumiar MA
Av. 13.Q::L 158. d' 03. MaIobêo. CEP: 65130000 "

P<~'Ot.lolum!ar"fv\A.Fone(98)3274·3980

EDITALDE INTIMAÇÃO


