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ESTADO DO MARANHÃO 
MUNICIPIO DE ANAPURUS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS 
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 025/2019. 

PROCESSO N° 24061159/2019— PMA. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS - MA, através de seu pregoeiro, torna público aos 
interessados que realizará is 16:00 (dezesseis) horas do dia 29 de Julho de 2019, na sala de reunião da 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS(MA), na Av. João Francisco Monteles, s/n - Centro, 
nesta cidade, na modalidade Pregão Presencial, tipo menor prego, para Contratação de empresa para 
executar os serviços das festividades do dia dos Pais no Município de Anapurus/MA, na forma da 
Lei Federal n° 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 estão 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 8h is 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. 

Anap ru MA), 15 de Julho de 2019. 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

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

AVISO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICIT- 
N° 009/2019 

DOS MUNICIPIOS 

• PREFEI TURA :MUNICIPAL DE A_NAPURUS 

AVISO PREGÃO PRESENCIAL No 022/2019 

PREGÃO PRESENCIAL No 02 2/20 1 9. PROCESSO No 
2 4061(-39/2019 - PMA. A Prefeitura Municipal de Anapurus - 
MA, através de seu pregoeiro, torna público aos interessados 
que realizará às 09:00 horas(horirio 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 para aquisição de material 
de expediente de interesse da Administração Pública de 
Anapurus/NLA, conforme Lei Federal no 10.520, de 17 de julho 

002 e subsidiariamente pela Lei Federal no 8.666, de 21 de 
o de 1993. 0 Edital e seus Anexos estão à disposição dos 
essados no endereço da CPL, Av. Joao Francisco Monteles, 

n° 2001 - 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 Dec. de Arrecadação Municipal - DAM, emitido pela 

'Agreta;-ia Municipal de Arrecadações e Tributos. Anapurus 
WA), 15 de Julho de 2019. LUCIANO DE SOUZA 

GO M ES / P re goe ro • 

Publicado por: LUCIANO DE SOUZA GOMES 
Código identificador: 6cbd1bf91172013eda4319b091c33cd4 

AVISO PREGÃO PRESENCIAL No 023/2019 

Ao PRESENCIAL No 023/2019. PROCESSO N° 
/055/2019 - PMA. A Prefeitura Municipal de Anapurus - 

MA, através de seu pregoeira, torna público aos interessados 
que realizará as 11:00 horas(horirio local) do dia 29 de 
Julho de 2019, na sala de reunião da Comissão Permanente de 
Licitação, Av. João Francisco Monteles, no 2001 - Centro, nesta 
cidade, na modalidade Pregão Presencial, tipo menor prego, 
para contratação de empresa para 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 

Ago de 1993, 0 Edital e seus Anexos estão à disposição dos 
Wressados no endereço da CPL, Av. Joao Francisco Monteies, 

n° 2001 - Centro - Anapurus/MA, de segunda a sexta-feira, no 
horário das 3h as 12h, onde poderão ser consultados 

•tuitamente ou obtidos mediante o recolhimento da 
ortancia de R$ 20,00 (vinte reais), feito exclusivamente, , 
‘.,s do Dec. de Arrecadação Municipal - DAM, emitido pela 
etaria Municipal de Arrecadações e Tributos. Anapurus 

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

Publicado por: LUCIANO DE SOUZA GOMES 
Cci.-!zgo identificador: adO9a7bcfc091e27e6f18327d19f8041 

AVISO PREGAO PRESENCIAL N°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 
ue realizara às 16:00 horas(horeirio local) do dia 29 de 

o de 2019, na sala de reunido da Comissão Permanente de 
sào, Av. Joao Francisco Monteles, n°2001 - Centro, nesta 

de, na modalidade Pregão Presencial, tipo menor prego, 
para contratação de empresa para executar os serviços 
das festividades do dia dos pais no Município de 

C.E?,  IFIC ADO DIGITA1/41E NTE 

Anapurus/MA, conforme Lei Federal n°10.520, 
de 2002 e subsidiariamente pela Lei Federal no 8. 
junho de 1993. 0 Edital e seus Anexos estão a dis 
interessados no endereço da CPL, Av. Joao Francisco Monte 
n° 2001 - Centro - Anapurus/MA, de segunda à sexta-feira, no  
horário das 8h às 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. 

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 
CAPACITAÇÕES E 0 TESTE SELETIVO PARA OS CANDIDATOS 
A ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR NO MUNICIPI 0 DE 
AFtAIOSES/MA. CONTRATADA: M. DA S. DE CARVALHO 
GESTÃO EMPRESARIAL (DINAMICA CONSULTORIA), inscrita 
no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o 
08.457.578/0001-83, com sede na Rua Joao do Cicero 
654, CEP: 64.218-860. Bairro Bebedouro. 
Parnaiba/PI. CONTRATANTE: Juiliana Gonçalves 
Secretária Mun. de Trabalho e Ação Social de 
VALOR: R R$ 12.193,33 (doze mil cento e noventa e 
trinte três centavos). VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias, conta  
assinatura do contrato. FUNDAMENTO: inciso IV, do art. 2 
conjuntamente com o parágrafo único do art. 26, da Lei no 
8.666/93 e suas alterações posteriores. Ratificação: em 
15/07/2019. Helio Pereira da Costa. Presidente da Comissão 
Permanente de Licitação. 

Publicado por: CRIS TINO GONÇALVES DE ARA UJO 
Código identificador: 56f1a3cfdb355b60e74eef6ea25f114b 

AVISO DO EXTRATO DE CONTRATO, No 001.0740 

EXTRATO DO CONTRATO n°001.07/2019 

ADESÃO N° 001/2019. Prefeitura Municipal de Arai 
Secretaria de Saúde - OBJETO: Contratação de empr 
aquisição de medicamentos e materiais hospitalar 
laboratoriais, odontológico destinados a rede de saúde 	do 
município de Mirinzal - MA, permitido a adesão à at de 
registro de pregos no 015/2019 do município de Mirinzal - 
permitido à prefeitura municipal de Araioses- 	A. 
CONTRATADA: ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAME, S 
EIRELI, CNPJ: 03.748.673/0001-12. Av. Barão de Gurgué a 
2230, Vermelha, Teresina - PI, VALOR GLOBAL: R$ 353.1.8,6 
(trezentos e cinquenta e três mil, centro e cinquenta e oit reais 
e sessenta e cinco centavos). VICENCIA: 10107/2i 19 a 
31/12/2019. DATA DA ASSINATURA: 10/07/2019. Said 
Silva Fontenele - Secretária Municipal de Sail 

Publicado 	CRISTINO GONÇALL 
Código identificador: 7247a30c5154eb0930a193 

S 



A TOS EMS 
oamercialatosefatos2@grnail.com  www.atosefatos.jor.br  

Ai) Luis -101/4, Terga-feira, 16 de Julho de 2019 

O advogado-geral 
da União. Andre Men-
donça. afirmou que um 

; eventual questionamen-
! to sobre o Reforma da 

Previdência no Supremo 
Tribunal Federal (STF) 
não causa preocupação 
ao governo. Em entre-
vista ao Impressões, 
ele ressaltou que esta 
pronto para responder 
ações judiciais, se for 
o caso. e defender a 
constitucionalidade da 
medida. "Poderá haver 

.alização, mas nos 
os preparados e, 

e sentido. eu  não 
4 judicialização". 
:taxativo. 

Na entrevista ã jor- 
nalista Roseann Ken- 
nedy. apresentadora do 
programa na TV Brasil, 
Mendonça também falou 

; sobre a sucessão do car-
go de pro-:,:urador-geral 
da República. O advo-
gado da União informou 
que tem recebido can-
didatos A vaga, que se 

' colocaram à disposição 
para esclarecimentos, 
caso necessário. 

Temendo derrota 
sonda senadores 
de confirmar indicação 
de Eduardo 

0 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 
junto a senadores que in-
tegram a Comissão de Re-
!Wes Exteriores (CRE), 
responsável por autorizar a 
nomeação de um indicado 
pelo Poder Executivo a 
função diplomática. 

Segundo assessores, 
Bolsonaro esta determina-
do a oficializar a indicação, 
mas, em conversas reser-
vadas, demonstrou incômo-
do com a possibilidade de 
rejeição. o que representa-
ria uma derrota pessoal por 
se tratar de seu filho. 

Os sinais iniciais emiti-
dos pelos senadores preo-
cupam. Um primeiro placar 
esboçado por emissários 
de Bolsonaro aponta que 
o parlamentar teria hoje o 
apoio de apenas 8 dos 17 

Eduardo Bolsonaro 
integrantes da comissão, 	defesa de Eduardo, depu- 

A previsão de um placar lado federal pelo PSL-SP e 
apertado no colegiado já reforçou que o indicará para 
leva auxiliares presidenciais o posto nos EUA. 
a considerarem fundamen- 	Tor vezes, temos to- 
tal uma ação reforçada junto mado decisões que não 
ao presidente do Senado, agradam a todos, como 
DaviAlcolumbre (DEM-AP), a possibilidade de indicar 

Mesmo que o governo para a embaixada um fi-
sofra uma derrota na comia- lho meu, tão criticada pela 
são, por exemplo, o cenário midia. Se está sendo tão 
adverso pode ser revertido criticado, é sinal de que é a 
no plenário (basta maioria pessoa adequada", disse o 
simples para aprovação). 	presidente. 

Aliados de Alcolumbre 	A posição do senador 
afirmam que, embora não Marcos do Val (Cidadania-
tenha não gostado da in- -ES), que costume ser ali-
dicação, ele não pretende nhado A pauta governista 
trabalhar contra o filho do surpreendeu o presidente. 
presidente. 	 Logo epos a noticia da in- 

Ao participar de soleni- tenção 	de indicar Eduardo, 
dade na Camara dos Depu- o parlamentar se manifes-
tados nesta segunda-feira tou contrario a ideia e é con-
(15), Bolsonaro saiu em siderado um voto perdido. 

Proibição de telemarketing de 
lefinicas começa nesta tom 

Ira em vigor nesta 
'feira (16) a lista Não 

Pe rbe para as operadoras 
'de telecomunicações. Os 
clientes incluidos nesse gru-
po não poderão ser objeto de 
ligações de telemarketing de 
empresas para a venda de 
serviços, como pacotes de 

' telefonia, a -.esso à intemet 
e TV paga. A medida foi urna 
determinação da Agência 

' Nacional de Telecomunica-
ções (Anatel). 

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

' lista vai ser única e atin-
as principais empresas 

or: Algar. Claro/Net. 
1, Oi. Sercomtel, Sky, 

Vivo. Essas empre-
'm deverão, nesse 

dial' e divulgar am-
plamente um canal por meio 
do qual o consumidor possa 
manifestar o seu desejo de 

• não receber ligações. 
Segundo a Anatel, se 

uma pessoa solicitar a sua 
inclusão e continuer rece-
bendo ligações de oferta 
de bens e 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. 

erno 
teme 

dicialização 

Entra em vigor nesta terça-feira (16) a lista Não Perturbe 

Areas técnicas estudem medidas para com-
bater os incômodos gerados por ligações 
mudas e realizadas por robôs, mesmo as 

Outra decisão da Anatel é que essas que tenham por objetivo vender serviços 
empresas não poderão mais efetuar liga- de empresas de setores não regulados 
cães telefônicas com o objetivo de oferecer pela Anatel. Segundo a Anatel, estudos de 
seus pacotes ou serviços de telecomunica- mercado estimam que pelo menos um terço 
ções para os consumidores que registra- das ligações indesejadas no Brasil são re-
remo número na lista nacional a ser criada. alizadas com o objetivo de vender serviços 

As companhias vão ter de abrir canais de telecomunicações. 
para que seus clientes possam solicitar a 	Além dessa iniciativa, a Anatel deve 
incJusão no grupo, que passará a não po- discutir novas ações relacionadas A pre-
der mais receber ligações com ofertas de tica do telemarketing. De acordo com o 
serviços de telecomunicações. Assim, na comunicado do orgão, o Conselho Diretor 
prática, as empresas ficam impedidas se da autoridade solicitou que a Area técnica 
oferecer seus produtos e serviços utilizando elabore propostas para limiter os abusos 
o telemarketing. 	 nessas chamadas, mesmo que de outros 

A agência determinou ainda que as serviços fora da área de telecomunicações. 

Outras medidas 

Gera! 
ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARR 
ERRATA DO AVISO DE LICITA 

ERRATADOAVISODELICITAÇÃODATOMADAD 
N°. 07/2019- CPL - OBJETO: Contratação 
especializada para prestação de serviços de Implantação 
Podas Tubulares. nos Povoados São Domingos e Man 
no Muniapio de Barreirinhas - MA. publicado nã 
09.07.2019. ONDE SE LE: "ABERTURA: 25 de 
es 08:00h. LEIA-SE: -ABERTURA: 01 de agci 
08:00h.. ENDEREÇO: Av. Joaquim Soeiro de 	. 
Centro. Barrerinhas-MA, Sala de Reuniões da 

Barrerinhas-MA, 11 de julho de 
JOSE DE RIBAMAR SILVA CHAVES - Presiden 

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS 

PREGÃO PRESENCIAL N° 02212019. PROCESSO N° 
24061039/2019 - PMA. A Prefeitura Municipal de Anapurus 
- MA. através de seu pregoeiro, tome público aos interessa- 
dos que realizara es 09:00 horas(horario local) do dia 29 
de Julho de 2019, na sala de reunião da Comissão Perma- 
nente de Licitação, Av, Joao Francisco Monteles. n° 2001 - 
Centro, nesta cidade, na modalidade Pregão Presencial, tipo 
menor prego. para contratação de empresa para aquisição 
de material de expediente de interesse da Administração 
Pública de Anapurus/MA, conforme Lei Federal n° 10.520. 
de 17 de ju,ho de 2002 e subsidiariamente pela Lei Federal n° 
8.666, de 21 de junho de 1993. 0 Edital e seus Anexos estão 

disposição dos interessados no endereço da CPL, Av. Jo • 
Francisco Monteles, n°2001 - Centro - Anapuru 
gunda à sexta-feira, no horário das 8h as 124, 
ser consultados gratuitamente ou obtidos 
mento da importância de R$ 20,00 (vinte reais 
vamente, através do Doc. de Arrecadação Mu 
emitido pela Secretaria Municipal de Arrecad • 

Anapurus (MA), 15 de Julho de 21 ko4.  
LUCIANO DE SOUZA GOMES/Preg 

PREGÃO PRESENCIAL N° 023/2019. PROCESS 
24061055/2019 - PMA. A Prefeitura Municipal de Anapurus 
- MA. através de seu pregoeiro, torna público aos interessa-
dos que realizará es 11:00 horas¡horirio local) do dia 29 
de Julho de 2019, na sala de reunião da Comissão Perma-
nente de Licitação. Av. Joao Francisco Monteles, n° 2001 - 
Centro, nesta cidade, na modalidade Pregão Presencial, tipo 
menor prep, para contratação de empresa para aquisição 
dos serviços de cerimonial de interesse da Administração 
Pública de Anapurus, conforme Lei Federal rf 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 estão 

disposição dos interessados no endereço da CPL, Av, Joao 
Francisco Monteles, n° 2001 - Centro - Anapurus/MA. de se-
gunda à sexta-feira, no horário das 8h as 12h, onde poderão 
ser consuitados gratuitamente ou obtidos mediante o recolhi-
mento da importância de R$ 20.00 (vinte reais), feito 
vamente, através do Doc. de Arrecadação Munidpal - 
emitido pela Secretaria Municipal de Arrecadações'e 

Anapurus (MA). 15 de Julho de Z 
LUCIANO DE SOUZA GOMES/Órege.:(4 

PREGÃO PRESENCIAL N° 024/2019. P 
24061127/2019 - PMA. A Prefeitura Municip 
- MA, através de seu pregoeiro. torna públa 
dos que realizara as 14:00 horas(horario lo 
de Julho de 2019, na sale de reunião da Comissão P 
nente de Licitação, Av. Joao Francisco Monteles, n°  200 
Centro, nesta cidade, na modalidade Pregão Presencial. po  
menor prego, para contratação de empresa especializada 
para aquisição de mobiliário e equipamentos de interes-
se da Secretaria Municipal de Educação, conforme Termo 
de Compromisso n° 201401056, conforme Lei Federal n" 
10.520, de 17 de julho de 2002 e subsidiariamente pela 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 -Anapurus/MA, de 
segunda à sexta-feira, no horário das 8h as 12h, onde poderão 
ser consultados gratuitamente ou obtidos me nte o recolhi- 
mento da importencia de R$ 20.00 (vinte rea 	feito exclusi- 
vamente, através do Doc. de Arrecadação 	icipal - DAM. 
emitido pela Secretaria Municipal de Airec,a 	es e Tributos. 

Anapurus (MA). 15 de Julho de 011.  
LUCIANO DE SOUZA GOMES/P go Ir.  

EGA0 PRESENCIAL N° 025/2019. PR 
24061159/2019 - PMA. A Prefeitura Mui cafilf 
- MA, através de seu pregoeiro. toma pú • lico to  iv 
dos que realizara as 16:00 horas(horerio °cal) • 
Julho de 2019, nasalada reunião da C 	ss 	«.  

de Licitação, Av. Joao Francisco Monteie n° 2 
nesta cidade, na modalidade Pregão Pre nci& 
preço, para contratação de empresa para 	u r •  

viços das festividades 40 dia dos pais no Mu 	pio 
Anapurus/MA, conforme I.i Federal n°10.520. de 17 •e ¡Oho 
de 2002 e subsidiariamenrk  pela Lei Federal n° 8.66r, de 21 
de junho de 1993. 0 EditaI.e seus Anexos estão disposi-
ção dos interessados no en eço da CPL, Av. J o Francis- 
co Monteles. n° 2001 - Centro Anapurus/M 	e segunda a 
sexta-feira no horário das 8h às "42h. o 	oderão ser con- 
sultados 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. IL 	LUCIANO  DE SOUZA GOMES/Pregoeiro. 
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