
ESTADO DO MARANHÃO 
MUNICIPIO DE ANAPURUS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS 

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 022/2019-SRP-PMA. 
PROCESSO N° 24061039/2019-MA. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS - MA, através de seu pregoeiro, torna público aos 
interessados que realizará is 09:00 (nove) horas do dia 29 de Julho 2019, na sala de reunido da 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS(MA), na Av. João Francisco Monteles, sin - Centro, 
nesta cidade, na modalidade Pregão Presencial, tipo menor preço, para Aquisição de material de 
expediente de interesse da Prefeitura Municipal de Anapurus, na forma da Lei Federal n° 10.520, de 
17 de julho de 2002 e subsidiariamente pela Lei Federal no 8.666, de 21 de junho de 1993. 0 Edital e seus 
Anexos estão disposição dos interessados no endereço da CPL, Av. João Francisco Monteles, n° 2001 - ‘11  Centro - Anapurus/Ma, de segunda à sexta-feira, no horário das 8h as 12h, onde poderão ser consultados 
gratuitamente ou obtidos mediante o recolhimento da importância de R$ 20,00 (vinte reais), feito 
exclusivamente, através do Doc. de Arrecadação Municipal - DAM, emitido pela Secretaria Municipal de 
Arrecadações e Tributos. 

it
09 de Julho de 2019. „oh  

\ \. 

Av. dolo Francisco Monteles, N° 2001 — Centro, Anapurus/MA 
CNPJ. N° 06.116.461/0001-00 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS 

AVISO PREGÃO PRESENCIAL No 022/2019 

PREGÃO PRESENCIAL No 022/2019. PROCESSO No 
24061039/2019 - PMA. A Prefeitura Municipal de Anapurus - 
MA, através de seu pregoeiro, torna público aos interessados 
que realizará as 09:00 horas(hortio local) do dia 29 de 
Julho de 2019, na sala de reunião da Comissão Permanente de 
Licitação, Av. Joao Francisco Monteles, no 2001 - Centro, nesta 
cidade, na modalidade Pregão Presencial, tipo menor prego, 
para contratação de empresa pan aquisição de material 
de expediente de interesse da Administração Pública de 
Anapurus/MA, conforme Lei Federal n°10.520. de 17 de julho 
de 2002 e subsidiariamente pela Lei Federal n°8.866, de 21 de 
junho de 1993, 0 Edital e seus Anexos estão a disposição dos 
interessados no endereço da CPL, AV. Joao Francisco Monteles, 
no 2001 - Centro - Anapurus/MA, de segunda a sexta-feira, no 
horário das 8h as 12h, onde poderão ser consultados 
gratuitamente ou obtidos mediante o recolhimento da 
importância de R$ 20,00 (vinte reais), feito exclusivamente, 
através do Doc. de Arrecadação Municipal - DAM, emitido pela 
Secretaria Municipal de Arrecadações e Tributos. Anapurus 

1..........  1RA), 15 de Julho de 2019. LUCIANO DE SOUZA 
MES/Pregoeiro. 

Publicado por: LUCIANO DE SOUZA GOMES 
Código identificador: 6cbd16191172013eda43196091c33cd4 

AVISO PREGÃO PRESENCIAL N°023/2019 

PREGÃO PRESENCIAL No 023/2019. PROCESSO No 
24061055/2019 - PMA. A Prefeitura Municipal de Anapurus - 
MA, através de seu pregoeiro, torna público aos interessados 
que realizará as 11:00 horas(horinio local) do dia 29 de 
Julho de 2019, na sala de reunião da Comissão Permanente de 
Licitação, Av. João Francisco Montales, no 2001 - Centro, nesta 
cidade, na modalidade Pregão Presencial, tipo menor prego, 
para contratação de empresa pare aquisição dos serviços 
de cerimonial de interesse da Administração Pública de 
Anapurus, conforme Lei Federal no 10.520, de 17 de julho de 
2002 e subsidiariamente pela Lei Federal no 8.666, de 21 de 
junho de 1993. 0 Edital e seus Anexos estão à disposição dos 

iperessados no endereço da CPL, Av. João Francisco Monteles, 
2001 - Centro - Anapurus/MA, de segunda a sexta-feira, no 

horário das 8h as 12b, onde poderão ser consultados 
gratuitamente ou obtidos mediante o recolhimento da 
importância de R$ 20,00 (vinte reais), feito exclusivamente, 
através do Doc. de Arrecadação Municipal - DAM, emitido pela 
Secretaria Municipal de Arrecadações e Tributos. Anapurus 
(MA), 15 de Julho de 2019. LUCIANO DE SOUZA 
GOMES/Pregoeiro. 

Publicado por: LUCIANO DE SOUZA GOMES 
Código identificador: adO9a7bcfc09Ie2796118327d19f8041 

AVISO PREGÃO PRESENCIAL No 025/2019 

PREGÃO PRESENCIAL No 025/2019. PROCESSO N° 
24061159/2019 - PMA. A Prefeitura municipal de Anapurus - 
MA, através de seu pregoeiro, torna público aos interessados 
que realizará as 16:00 horas(horitrio local) do dia 29 de 
Julho de 2019, na sala de reunião da Comissão Permanente de 
Licitação, Av. Joao Francisco Monteles, no 2001 - Centro, nesta 
cidade, na modalidade Pregão Presencial, tipo menor preço, 
para contratação de empresa pare executar os serviços 
das festividades do die dos pais no Municiplo de 

Anapurus/MA, conforme Lei Federal no 10.520, de 17 de julho 
de 2002 e subsidiariamente pela Lei Federal n° 8.666, de 21 de 
junho de 1993. 0 Edital e seus Anexos estio à disposição dos 
interessados no endereço da CPL, Av. Joao Francisco Monteles, 
no 2001 - Centro - Anapurus/MA, de segunda à sexta-feira, no  
horário das ah as 12h, onde poderão ser consultados 
gratuitamente ou obtidos mediante o recolhimento da 
importância de R$ 20,00 (vinte reais), feito exclusivamente, 
através do Doc. de Arrecadação Municipal-. DAM, emitido pela 
Secretaria Municipal de Arrecadações e Tributos. Anapurus 
(MA), 15 de Julho de 2019. LUCIANO DE SOUZA 
GOMES/Pregoeiro. 

Publicado por: LUCIANO DE SOUZA GOMES 
Código identificador: e603d200c532f5b4da79361f215fcdd9 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAIOSES 

AVISO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, 
No 009/2019 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAIOSES/MA, Secretaria de 
Saúde. EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE 
LICITAÇÃO 009/2019. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE DUAS 
CAPAC1TAÇÕES E 0 TESTE SELETIVO PARA OS CANDIDATOS 
A ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR NO MUNI CIPIO DE 
ARAIOSES/MA. CONTRATADA: M. DA S. DE CARVALHO 
GESTÃO EMPRESARIAL (DINAMICA CONSULTORIA), inscrita 
no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o no 
08.457.578/0001-83, com sede na Rua João do Cicero. Número 
654, CEP: 64.218-860. Bairro Bebedouro. Município 
Parnaíba/PI. CONTRATANTE: Julliana Gonçalves de Araújo, 
Secretária Mun. de Trabalho e Agile Social de Araioses/MA. 
VALOR: It  R$ 12.193,33 (doze mil cento e noventa e três reais e 
trinte três centavos). VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias, contados da 
assinatura do contrato. FUNDAMENTO: inciso IV, do art. 24, 
conjuntamente com o parágrafo único do art. 26, da Lei no 
8.666/93 la suas alterações posteriores. Ratificação: em 
15/07/2019. Helio Pereira da Costa. Presidente da Comissão 
Permanente de Licitação. 

Publicado per: CRIB TINO GONÇALVES DE ARAUJO 
Código identificador: 56f1a3cfdla355660e74eeffra25f1 46 

AVISO DO EXTRATO DE CONTRATO, No 001.0 

EXTRATO DO CONTRATO no 001.07/2019 

ADESÃO No 001/2019. Prefeitura Municipal de Araioses/MA 
Secretaria de Saúde - OBJETO: Contratação de empresa pa 
aquisição de medicamentos e materiais hospitalar s, 
laboratoriais, odontolágico destinados a rede de saúde 
município de Mirinzal - MA, permitido a adesão à a 
registro de preços no onnins do município de Mirinzal 
permitido à prefeitura municipal de Araioses 
CONTRATADA: ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAM 
EIRELI, CNPJ: 03.748.673/0001-12. Av. Barão de Gum 
2230, Vermelha, Teresina - PI, VALOR GLOBAL: R$ 35 
(trezentos e cinquenta e três ma, can e cinquenta e 
e sessenta e cinco centavos). VI ENCIA: 10/0 
31/12/2019. DATA DA ASSINATURA: 0/07/2019. S 
Silva Fontenele - Secretaria Municipal de aisle. 

Publicado por: CRISTINO GONÇAL 
Código identificador: 7247030c5154e60930a 
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Sao Luis -MA, Terce-feira, 16 de Julho de 269 

Governo 
nee terns 
SIithlinno 

O advogado-geral 
da União, Andre Men-
donça, afirmou que um 
eventual questlonamen-
to sobre a Reforma da 
Previdência no Supremo 
Tribunal Federal (STF) 
não causa preocupação 
ao governo. Em entre-
vista ao Impressões, 
ele ressaltou que este 
pronto para responder 
ações judiciais, se for 
o caso, e defender a 
constitucionalidade da 
medida. Poderá haver 
judidalização, mas nos 
estamos preparados e, 
nesse sentido, eu não 
temo a judicialização', 
disse, taxativo. 

Na entrevista á jor-
nalista Roseann Ken-
nedy, apresentadora do 
programa na TV Brasil, 
Mendonça também falou 
sobre a sucessão do car-
go de procurador-gemi 
da República. O advo-
gado da União informou 
que tem recebido can-
didatos á vaga, que se 
colocaram à disposição 
para esclarecimentos, 
caso necessário. 

Temendo derrota 
sonda senadores Ela 
de confirmar indicação 
de Eduardo 

O presidente Jair Bolso-
naro iniciou nos bastidores 
movimento para avaliar as 
chances de aprovação pelo 
Senado da Indicação de seu 
filho Eduardo Bolsonaro 
(PSL-SP) para o posto de 
embaixador nos EUA. 

Interlocutores do presi- 
dente têm feito sondagens integrantes da comrssao, 	defesa de Eduardo, depu- 
junto a senadores que In- 	A previsão de um placar tado federal pelo PSL-SP e 
tegram a Comissão de Re- apertado no colegiado jã reforçou que oindicará para 
ações Exteriores (CRE), leva auxiliares presidenciais o posto nos EUA. 
responsável por autorizar a a considerarem fundamen- 	'Por vezes, temos to- 
nomeação de um indicado tal uma agãoreforgadajunto made decisões que não 
pelo Poder Executivo à ao presidente do Senado, agradam a todos, como 
função diplomática. 	DavIAlcolumbre (DEM-AP). a possibilidade de indicar 

Segundo assessores, 	Mesmo que o governo para a embaixada um ri- 
Bolsonaro esta determine- sofra uma derrota na comis- lho meu, tão criticada pela 
do a oficializar a indicação, são, por exempla, ocenerio midia. Se esta sendo tão 
mas, em conversas reser- adverso pode ser revertido criticado, é sinel de que és 
vadas, demonstrou incómo- no plenário (baste maioria pessoa adequada', disse o 
do com a possibilidade de simples para aprovação), 	presidente. 
rejeição, o que representa- 	Aliados de Alcolumbre 	A posição do senador 
ria uma derrota pessoal por afirmam que, embora não Marcos do Val (Cidadania- 
Se tratar de seu filho, 	tenha não gostado da in- -ES), que costuma ser all- 

Os sinais iniciais ern& dicação, ele não pretende nhado á pauta governista 
dos pelos senadores preo- trabalhar contra o filho do surpreendeu o presidente. 
cupam. Um primeiro placar presidente. 	 Logo epos a noticia da in- 
esboçado por emissários 	Ao participar de soleni- tenção de indicar Eduardo, 
de Bolsonaro aponta que dade na Camara dos Depu- o parlamentar se manifes- 
o parlamentar teria hole o tados nesta segunda-feira tou contrádo idela e Dan-
apolo de apenas 8 dos 17 (15), Bolsonaro saiu em siderado um voto perdido. 

Eduardo Bolsonaro 

Proibição de telemarketing de 
telefônicas omega nesta terga 

Entra em vigor nesta 
terga-feira (16) a lista Não 
Perturbe pare as operadoras 
de telecomunicações. Os 
denies indui dos nesse gru-
po não poderão ser objeto de 
ligações de telemarketing de 
empresas para a venda de 
serviços, como pacotes de 
telefonia, acesso a Internet 
e TV paga.Amedida foi urna 
determinação da Agência 
Nacional de Telecomunica-
pies (Matei). 

As pessoas que não de-
sejarem receber ease tipo de 
chamada podem incluir seu 
nome no site criado para a 
iniciativa, no ar a partir desta 
terça-feira (16). 

iiiEste vai serúnica e Min-
is principais empresas 
etor Algar, Claro/Net, 

Nextel, 01, Sercomtel, Sky, 
TIM e Vivo. Essas empre-
sas também deverão, nesse 
prazo, criar e divulgar am-
plamente urn canal por meio 
do qual o consumidor posse 
manifestar o seu desejo de 
não receber ligações. 

Segundo a Anatel, se 
uma pessoa solicitar a sua 
inclusão e continuar rece-
bendo ligações de oferta 
de bens a serviços de te-
lecomunicações, ele pode 
ligar para o número 1331 e 
fazer uma reclamação. As 
sanções podem variar de 
advertência a multa de até 
R$ 50 milhões. 

Previdência 

Entra em vigor nesta terga-felra ON a lista Não Perturbe 

O 	 tareas taétrécas'estuderntnerfida•I Para cOln- 
batii-Oilliebrnerfoi g6radOS:pberugaçõesi 

„- 	 *,-rnu4js ecrealttadasponm44, mesmo as:! 
OUtrar'.clecisãoda Maid* que essas que tenham 	objetivo 'vender serviçosl 

'AO poderAcrmairefetbar,4a-,„ de empresas de seta* n40 regulados 1. 
to6eitelefelliican comb objetivodideracer Pefe Anatol: Segundo a MateI, estudos di 
tscnis,p,pcOtegriagervigosAefelpbEinurijca- ,,Tgiirçadoestiframweijelp 	um terço  
pões pare os consUmIdorestrue:registm- des ligações indesqades no 
remonúmerona riste nacional a ser alada „allradakconlo onjeAvo de vender servIcosA 

As compiiihiasMo*Ati WAD canais de telecomunicações 	' 
WO que 'sfui-ollsnteS.̀ tosalm*iciir a, Além denaelniciajlva,,frAnalel,-cloyer„1 
inclusão no grupo, que peasant' a MI6 po- dliCutir novas nags relacionadas Arpn5-1 

serviços de kie9aniultações- 	 60rnunkid006argão, eraiiselft; Laterl 
smalr..tr ligações cam afeitas 	-Ace do telernarketIng_IDelacordo com o 

ser  
prática, as empresas ficam impedidas se 41da autoridade solicitou jue‘dre,a tAiShice5 
dexter seus pa:dace e:ser4ostialzando elabore propostas para limitar Os atiiisos. 
9 toleflçadielk4 	, 	 nessas chamadas, MesmaSucr 4? ol'itrci'4  

A agérecla,cletermlfipu ainda que as sentiços fora da area de, 

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS 

PREGÃO PRESENCIAL N° 022/2019. PROCESSO N° 
2406103912019 - PMA. A Prefeitura Municipal de Anapurus 
- MA, através de seu pregoeiro, tome público aos interessa-
dos que realizará As 09:00 horas(horárlo local) do din 29 
de Julho de 2019, na sale de reuniam da Comissão Perma-
nente de Licitação, Av. Joao Francisco Monteles. n' 2001 - 
Centro, nesta cidade, na modalidade Pregão Presencial, tipo 
menor 'Naga, pare contratação de empresa pare aquisição 
de material de expediente de interesse da Administração 
Pública de Anapurus/MA, conforme Lei Federal n' 10.520, 
de 17 de Mho de 2002 e subsldiadamente pela Lei Federal if 
8.686. de 21 de junho de 1993. 0 Edital e seus Anexos estão 

disposição dos interessados no endereço da CPL, Av. Joao 
Francisco Monteies, n° 2001 - Centro - Anapurus/MA, de se-
gunda à sexto-feira, no horário das 8h às 12h, onde poderão 
ser consultados gratuitamente ou obtidos mediante o recolhi-
mento da importincia de RE 20,00 (vinte reels), (alto exciusi-
vamente, através do Doc. de Arrecadação Municipal - DAM, 
emitido pela Secretaria Municipal de Arrecadações e Tributos. 

Anapurus (MA), 15 de Julho de 2019. 
LUCIANO DE SOUZA GOMES/Pregoeiro. 

PREGÃO PRESENCIAL N° 023/2019. PROCESSO N° 
24061055/2019 - PMA. A Prefeitura Municipal de Anapurus 
- MA, através de seu pregoeiro, tome público aos Interessa-
dos que realizará as 11:00 horas(hod rio local) do dla 29 
de Julho de 2019. na sale de reunião da Comissão Penna. 
nente de Licitação, Av. João Francisco Monteies, rf 2001 - 
Centro, nesta cidade, na moth:Made Pregão Presencial, tipo 
menor preço, pare contratação de emprese pare aquisição 
dos serviços de cerimonial de interesse da Administravao 
Pública de Anapurus, conforrne Lei Federal n' 10.520, de 
17 de julho de 2002 e subsidiariamente peia Lei Federal n' 
8.666, de 21 de junho de 1903.0 EdItal e seus Anexos estão 

disposição dos interessados no endereço da CPL, Av. Joao 
Francisco Monteles. n' 2001- Centro - Anapurus/MA de so-
gunda h sexta-feira, no horário das ah as 12h, onde poderão 
ser consultados gratuitamente ou obtidos mediante o recolhi-
mento da importincia de R$ 20,00 (vinte reels), fete exclusi-
vemente, através do Doc. de Arrecadação Municipal - DAM, 
emitido pela Secretaria Municipal de Arte dações e Tributes. 

Anapurus (MA), 15 de Julho e 2019. 
LUCIANO DE SOUZA GOME regoeiro. 

PREGÃO PRESENCIAL N 	9. PROCESSO N' 
24061127/2019 - PMA. A P 	unldpal de Anapums 
- MA, através de seu prego 	 aos Interessa- 
dos que realizará as 14:00 h 	rio local) do dia 29 
de Julho de 2019, na sale 	 a Comissão Perma- 
nente de Licitação, Av. Joao FZ..  Monteies, n°2001 - 
Centro, nesta cidade, na mod 	regilo Presencial tipo 
menor preço, pare contratação 	empresa especializada 
Para equIskao de mobiliário e uipamentos de interes- 
se da Secretaria Municipal de E 	conforme Termo 
de Compromisso n° 201401056, conforme Lei Federal n° 
10.520, de 17 de julho de 2002 e subsidlariamente peia Lei Fe-
deral n" 8.666, de 21 de junho de 1993.0 Edital e seus Anexos 
estão à disposição dos interessados no endereço da CPL. Av. 
Joao Francisco Monteles, n' 2001 - Centro -Anapums/MA, de 
segunda a sexta-feira, no horário das 8h as 12h, onde - - .era° 
ser consultados gratuitamente ou obtidos mediante o colhi- 
mento da importanda de R$ 20,00 (vinte reels), feito 	usi- 
vamente, através do Doc. de Arrecadação Municipal DAM, 
emitido pela Secretaria Municipal de Arecadayties e butos. 

Anapurus (MA), 15 de Julho de 2019. 
LUCIANO DE SOUZA GOMES/Pregoeiro 

PREGÃO PRESENCIAL N° 025/2019. PROc 
24061159/2019 - PMA. A Prefeitura Municipal de 
- MA, através de seu pregoeiro, tome púbico ao 
dos que realizará As 16:00 horas(honirio local) d 	de 
Julho de 2019, na sale de reunião da Comissão P -nnan- te  
de Licitação. Av, Jo-10 Francisco Monteles, 200 
nesta cidade, na modalidade Pregão Presencial, 
preço, pare contrafação de empresa pare exec 
vices das festividades do dia dos pals no Mu 
Anapurus/MA, conforme Lei Federal n°10.520, del 
de 2002 e subsidiariamente peia LeLFederal n' 8.666, de 21 
de junho de 1993. 0 Editsl e seus exos estno à disposi-
ção dos interessados no endereço da L, Av. Joao Fran 
co Monteles, n' 2001 - Centro - Anapuru 	de segun 
sexta-feira, no horário das 8h is 12h, onde po 	r con- 
sultados gratuitamente ou obtidos mediante o recolhimento da 
importância de RE 20,00 (vinte reels), feito exclusivamente, 
através do Doc. de Arrecadação Municipal - DAM, emitido 
pela Secretaria Municipal de Arrecadações e Tributes. 

Anapurus (MA), 15 de Julho de 2019. 
LUCIANO DE SOUZA GOMES/Pregoeiro. 

ATOSenTOS 
ESTADO DO MARAN 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAR 
ERRATA DO AVISO DE LICITA 0 

N AS 

ERRATA DOAVISO DE LICITAÇAO DA TOMADADE PREÇOS 
N°. 07/2019. CPL • OBJETO: Contratação de empresa 
especializada para prestação de services de implantação de 
Poços Tubulares, nos Povoados Silo Domingos e Mandacer0 
no Murricipio de Barreirinhas - MA, pubLicado na edição de 
09.07.2019. ONDE SE LE: "ABERTURA: 25 de julho de 2019, 
as 08:0011. LEIA-SE: 'ABERTURA: 01 de agosto de 2019, As 
08:00h.". ENDEREÇO: Av. Joaquim Soeiro de Carvalho, an, 
Centro. Barrednhas-MA Sala de Reuniões da CPL. 

Barrednhas-MA 11 de julho de 2019. 
JOSE DE RIBAMAR SILVA CHAVES - Presidente da CPL 
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