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01 AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÀO PRESENCLA.L SRP_ OO5/2020 -CPL - A COMISSÀO PERMANENTE DE LICITÂÇÀO -
PORTARIA 00312020 de janeiro de 2020, comunica que realizalií âs 08:00 horas, do dia 30 de janeiro de 2020, na sala da Comissào
Permanentc dc Licitaçào, situada na Sede rla Prefeitura Municipal na Pga Bernardo Coelho de Almeida NR- 863- Centro - São Bernardo-
Ma, PRECÃO PRESENCIAL SRP - 005/20204PL tipo mmor preço por Ítem para contratação de ernpresa espmializada para fornecimento
de gêneros alimenticios para atendimento das Se{retarias da prel'eitura de Sào BerrordoÀ,[A. A ser regida pelas normas deste Edital, pelas

disposições da tri Federal n'l 0.520/2002 e subsidiariamente no que couber a Lri n" 8.66683 e demais legislaçào pertinente., O Edital, e.stá

à disposiçào dos interessados no endereço supr4 de 2'a 6" feirâ, no horário das 08:00 risl2:0ü horas, onde também poderão ser obtitlos
esclarecimentos adicionais, custo do Edital Rl§ 30,00 (ainb reâis). SÀO BERNARDO - MA. I 5 de janeiro de 2020- Pregoeira, Eliza Lima

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÀO PRESENCTAT _ OOó/2020 {PL . A COMISSÀO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - PONTAruA
O03|2O2O de janeito de 2020, comunica que realizará à l4:00 horas, do dia 30 de janeiro de 2020. na sala da Comissão Permanente de
Licitaçio. situada na Sede rla Prrfçitura Municipal na Pça Bernutlo Cactho de Akneida NR. E63 Centro - São BeiniuCo-Mfl, PP€GÃO
PRESENCIAL - 006/2020-CPL tipo menor preço pôr item para mntratâçào de empresa espmializada para fornecimento de oxigênio
hospitalar para atendimento d.as Secretarias da preÍêitura de São Bernardo,i\{À A ser regida pdas normas deste Edital, pelas disposições da
I*i Federal n"lO.52Ol2OO2 e subsidiariamenk no que coúer a Lei n" 8.ó6683 e deinais Iegislação pertinente-. O EditâI. esta à disposiçào
dos intsessados no endereço supra" de 2'a 6'feirq no horário das 08:00 risl2:0ü horas, onde também poderão ser obtidos esclarecimentos
adicionais, custo do Edital R$ 30,00 (trinta reais). SÀO BERNARDO - MÀ, l5 de janeito de 2020- Pregoeira. Eliza Lima
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Pe5o predatórla é cÍim€
e pode dar até anos de cadeia
(oníome a Lei 9605198

Um a{5o (oniunta entÍe a
Prefeitm de SaÍrta Hêlma e a

Segunda Cmpanhià do 1o'8+
talhão da Policià Militàr, flagrou
p€scà iregulôr e predatórià no
municÍpio de Santa Helena, na
Baixada Mmnh€nse. A opeB
ç5o teve ini(io na úhima sem+
na e váíos porúos do Rio TuÍi
seráo fiscalizados.

A openÉo consist€ em de
samar amdilhas tonhecidas
como "tapagens", uma prática
que caE(teriza a pesca preda-

Iota PinÍo anunda llllação a0 plll para üi$ular Preleilura 0e Ribamar

I

Preleilum üe §anta Helena ent 00niunl0 00ln 100

[ompanhia f,a Ptrl c0m[atem à pesca üeüalóila

Exdepútado retomará ao
pãrtido rttrdendo cmüte de
wev(rts e do preíeito Ediwl
do.

o exJeputado Jota Pinto
deixxá o Patriotas e se filimi
ao Partido Dmfiático Tãbê
ll'ista, por @de disputará, este
anq a eleiÇo pan prefeito de
5áo José de Nbmãr, MicíDio
localÍado na re8lão trEtrope
litãü & são LuÍs e que figm
como o teKÊiro màior do E§t+
do m trúmêro de habitar(es-

A inÍma@o, que iá circul+
ra nos basbdorel íoi corfima
da pelo própb píÉcndidato
duante entreüsta concedida
ao pro8fàma Ponto Conbhuar
do, da Rádo Màis FM, na noile
desta quinta-Íeira (16).

o retomo de Jota ao POT -
ele iá íci fi[ado m partirlo - é
rgultàdo de um cmite feito
pelo prusídente eíàáàl da +
gla, §enador Wevertor Rorha,
e pelo preÍeito Edvaldo Holan-

da Júnioç e (ontou com o aval
de oúros G(iqu6 íortes da
legenda, cmo o presidente da
Fedençáo dos MunicÍpios do
Estãdo do MãEnhão (Famm),
preíeho Edanio xaüer.

tóÍia € impede o.desenvolvi-
mento dos peixes. E uma íoma
de pegar os pêixes no penbdo
notumo de Íoma mais Íáril,

"Esta etapa da ação Íoi re
alizada no momento em que
vivemos no nosso planeta um
estado de àlerta, pois a deman-
da anual da humanidade em
relaçâo à natureza ultnpassa a
capacidade de renovação dos
ecossiíemas terestres neste
ano. Com isso, peso também
que toda sociedàde fàçà à suà
parte paÊ preseruar nosso
Meio Ambiente". disse o preÍei-
to 2e2ildo Almeida.

Lr'der de intensão de rctos
na cidade do Santo Padreiro
do Mannháo, de acordo com
pesqüsa kcute( diwlgadà em
novembrq o ex{eputado de
veÉ assmir o corondo do di-
retório pedetista na cidade.

O ato de filiaçáo deverá
ocom no dia o de Íevereiro
durante uma grande íesta que

Eunirá representantes da pG
lÍtica loal, reBimal e nãcional;
além de dirigentes de oúas
siglas que estaÉo engajadas no
proieto lota Pinto PreÍeito.

.Jota é o idealizador do mo
ümnto Alian{â Ribamarense,

coletivo ímdo por liderançr
polfticas e comunitáriâs in*
tiíeitàs com a gestão do atual
preÍeito Eudes sampaio (Pf B).
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Ele voltou,
aÉora oara ficar
op"altt rsiou de volta, voltei pam não perdr a "boquinha".
E quero êzer pàrte desse poeto. o negocio é o *guinte; a
paÍtir deÍevereiro, o nosso ExTRA(irculaá sob nova direçáo.
Vài mudar tudo, fomato, linha editorial, editorias, até a dire
çáo vai mudar... Enfim, tudo isso é pàra coloca-lo nonmente
na llnha do sucesso... e bola pm írente...

Vai acabarficando
desemoreEado
Meus ami'gos tEm tantos pré-candidato a preíeito de 5áo Luis
que deve bater o recorde. Tem mais ou menos uns vinte pré-
-candidàto a substituír Edvãldo Holànda.

Bloquero tenta
matar ferreiro
Rapaz, no vlzinho munirípio de Raposa, ô preÍeita Talita Laci
vem inovando a màneiE d€ administrar um município. Ela
não esconde isso, tanto é que circula nas redes so(lais uma
dessas obras. A pavimentaçáo de uma das ruas mais movi-
mentadà do muni(ípio chamou a atenç5o de mondores que
filmaram e jogaGm nas redes sociais. Com esse novo métc
do, ela economiza, água e tmpo e o màis impoÉànte, quan-
to mais (hwa m€lhor.
Quando a Ruà está bem encharcada, entE o tGtor, transÍor-
ma aquilo em um lamaçal, ai é iogado bastante címento, mis-
tura com a lama, e esperar o sol Íazer sàl parte,..

V-i acabar
rmoreÉado

t-*2, qrjem i3 anda sem gEça com essa história de deixãr
o govemo de càndidàtura a presidente é o nosso govma
dor Flávio Dino. 5e continuâr assim, vai ficar desempregado,
como ficou Sarney Filho, Roseana, Zé Reinãldo, Edison Vidi-
gal, e assim muitos qu€ ficôram nessa indecisão. Àbre teu
olho Papada...

Colunista Social diz que:
bode, nunca mais
Rapaz, aquelà colunista social que iá passou por uma cente-
nas de jomais, acaba de aprontàr màis umà... deía vez não
Íoi com jomal nem com iomalista, muito menos (om tàxista.
Mas a ütima desta vez foi "ma(aqueiro gráfico" xxx Gàgui-
nho. Ela ainda logou um desafio; paga o dobrc do valor do
livro, quando GagÚlnho lê o livro de cabo a rabo

Vereador Astro Ogum
oerambula oela zona rural
Ênquanto os carididatos a vereadorde 5âo Luís se matam ten'
tando conquistar o eleitoÍ na (idade CBnde, Astro de ogum
sai de zona em zona fazendo um trabalho de fomiguinha,

Cícero por pouco
não üra ourourina
napaz, comó as cioisas mudam. O iornalista Luis Cardoso, tG
mou um àtitude feià diante de um "amigo". Segundo (ícero
Mata Tudo, ou quàse tudo, passou a maior vergonha de sua
vida. Ao avistar o nobre colega com sua BMW estacionada [á

pms bandas do Calhau, aprercu o passo. o bloqueiro "caridc
so" percebendo o perigo que conia, ligou sfl Pos$nte, engrê
nou a primeira macha ssaiu Gntado pneu, p*muito pouco não

o cícero . são (oisas de quem enricou rápido.'.
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hpa nomeía primein mulher para maior

caÍgo da Sesetaria de Estado do Vaticano

Ministério da Justiça uai diyutgar

dados de homicídios dotosos n0 país

I Pasta de Sérgio Moro vai tornar púbtico inÍormações sobre homicídios dotosos

(quando há intenção de matar) de todos municipios brasiteiros.

VATICANO - O papa Francisco nomeou na quarta-feira, 1 5, a
italiana Francesca Di Giovanni como nova subsecÍetáÍia da
Seção para as Relaçôes com os Estados, o que ÍepÍesenta o
maioí caÍgo já ocupado por uma mulher na S€«etaria de
Estado do Vaticano.

O MJSP (Ministério da
Justiça e Segurança Públi-
ca) vai disponibilizar os da-
dos de homicídios dolosos
(quando há intençào de

matar) de todos os municí-
pios brasileiros, conforme
divulgado pela pasta nesta
quinta-feira ('l ó).

De acordo com o minis-
tério, as infoÍmaçóes sobre

os crimes têm como bas eos

boletins de ocorÍência Íegis-

trados e váo Íicar disponíveis
'para consulta de forma fácil
e transpârente'no site da
pasta, na plataforma Sinesp,

que têm dados nacionais
desde o ano passado,

Leia também: Moío €o-
memora queda de crimes
e ironiza'especialistas' na

web

A integraçáo das esta-

tísticôs fedeÍal e estaduais
devem auxiliar os goveÍnos

na deÍinicaçáo de políti-
cas públicas para reduçáo
de homi<ídios. Por ora, a

pasta diz que os dados cor-
respondem ao período de
janeiro de 201 8 a setêmbÍo
de 2019 e devem ser atua-
lizados mensalmente.

'Os indicadores seráo

estruturados por meio de

duas unidades de medida:
ocorrências (número de fa-

tos registrados em Bol€tins
de OcoÍrêncía) e vítimas
de homicídio (número de
vÍtimas envolvidas nas
o(oÍrênciôs), além do pe-

ríodo (mês/ano)", explicou
o MJSP-

A Senasp (Secretaria
Nacional de Segurança
Pública) deve ser a respon-

sável por receber os dados,
checar e fazer a divulga-

çáo, segundo a pasta.

Queda nos homicídios
Segundo o Ministério

da Justiçâ, o Brasil Íegis-
tÍou uma queda nos ín-
dices de criminalidadê
entÍe janeiro e sêtembÍo
de 201 9. Os dados oficiais
apontam uma reduçáo de

21,4% no número de homi-
cídios em comparâçáo com
o mesmo peííodo de 2018.

Os dados estáo disponíveis
pãía consulta no Sinesp.

?s ocoírências de estu-
pto (6,4 1, futto de veículo
(1 2,2%), lesào corporal se-

guida de morte (1,5%), la-

tro(Ínio (22,2%), tentativa
de homicídío (6,8%), rou-
bos às instituiçôes Íinan-
ceiras (38,4%), de cargas
(23,3%) e de veículos (26,4

%) tàmbém registraÍam
queda", <omplementou a

pasta-

Ai{TT atuatiza tabeta dos yatoÍes d0 piso minimo do Írete
A Agência Nacional de

TÍanspoíte TeÍíestÍes (ANTT)
publicou hoje (16), no Diário
OlicÍal da Uniáo a resoluçáo
qt e atualia a tabela cm
valoresdo pisomínimo
te paÍa o úanspoÍte
de caíga. Entíe as

nas regÍas, está a inclusáo
cálculo do piso das diárias do
caminhoneiro. A nova tabela
entÍa em vigor na pÍóxima
segunda-feira (20).

A partir deagda, as regras
se aplicam a I 2 cãtegoÍiat pois
houve a inclusáo de um novo

tipo de carga, a pÍessuriada.
Também foram cÍiadas duas
novãs tabelas palã âs Grgas

alto dseÍnpenho, ãqu€las
laràm menq tempo para

edemrga. Na resoluçáo
nao hãvia ess€ tipo de

pedágios e relacionados às
movimentaçóes logísticas
complementarês ao tÍans-
poíte de cargas com uso
de contêineíes e de fÍotas
dedicadas ou íidelizâdas e,
tamtÉm, despesas de admi-
nistraçáo, tributos e taxãs.
Esses itens seÍão negociados
entre caminhoneiros e em-
barcadores para compor o
valor final do fiete.

De acordo com a agência,
a nova resoluçáo também
prevê o pagamento do fíete
de íetoÍno paÍa as operaçoes

proibidas de tÍazeÍ caÍga de
Íêtorno, como, por êxemplo,
no caso de caminháo que
transporta combustível e náo
pode voltar transportando
outro tipo de carga.

OutÍo tema presente na
rsolução da ANTT é o deta-
lhamenloda multa paraquem
contratàr o s€rviço abaixo do
piso mínimo. A pena a ser
aplicada é de duas vezes a
diferença entre o valor pago
e o pirc devidq sêndo que é
de no mínimo R§ 550 e de, rc
máximo, RS 10.500.

Houve ainda
monetária de

compô€m a tabela,
pneu e manutençáo do

novas ÍegÍas, não
entram no cálculo do piso
mínimo a margem de lucro
do câminhoneiro, custos com

UltimaHoÍa

AVrso DE LrcrTAçÃO. pREGÂo pRESENctAL sRp- 00s/2ozo
-cPL - A COMISSÂO PERMANENTE DE LTCITAçÃO - PORTARTA
003/2O2O dejdneko de 2020, comunica que íealizará às 0800
horas, do dia 30 de janeiÍo de 2020, na sla da Comissáo Per-

manente de Licitaçáq situada na Sede da Prefeiturâ Municipal
na Pça Bernardo Celho de Almeida NR.863- Centro - 5áo
Bernardo-Ma, PREGÃO PRESENCTAL SRP - 005/2O2GCPL tipo
menor preço por ítem para contratação de empresa especia-
lizadâ paÍa foÍn«imento de gêneros alimenúcios paÍà aten-
dim€nto das SecÍetarias da pÍefeituÍà de 5áo Bernardo/MA. A
seÍ regida pelas normas deste Edital, p€las disposaçõ€s da Lei
Federal n.10.520/2002 e subsidiariamente no que coubêr a
Lei no 8.666/93 e demais legislaçáo pertinente., O Edital, está
à disposição dos interessados no endereço supra, de 2" a 6"
feira, no horário dàs 08S0 ásl2$0 horas, onde tamMm po
derão ser obtidos erlarecimentos adicionais, custo do Edital
R§ 3O,OO (tÍinta reais). SÂO BERNARDO - MA, 't 5 de janeiro de
2020- Pregoeira, Eliza Lima

Avrso DE LtcrrAçÂo. pREGÀo PRESENCTAL - 006/2020
-cpL - A coMrssAo PERMANENTE oE LÍcrrAçÃo - PoRTARTA

0''1020 de janeiro de 2020, comunica que realizará às I4O0
i . do dia 30 de ianeiro de 2020, na sala da Comissáo
P\ííanente de Licitaçào, situàda na sede dâ Prefeitura Mu-
nicipâl na Pça Bernardo Cmlho de Almeida NR.863- CentÍo
- 5áo Bernardo-Ma, PREGÂO PRESENCIAL - OO6/2020-CPL
tipo menoÍ preço por ítem para contrataçáo de empresa
especializada para foÍnecimento de oxigênio hospÍtalar para
atendimento das Secretarias da prefeitura de Sáo Bernardo/
MA. A ser íegida pelas noímas deste Edital, pelas disposiçÕes
da Lei Federal n.l 0.520/2002 e subsidiariamente no que cou-
beÍ a Lei n" 8.666/93 e demais legislaçáo perünste., O Edital,
está à disposiçáo dos inteÍessdos no endereço supra, de 2.
a 6. feiíã, no hoÍáÍio das 0800 ás12SO horat ond€ também
poderáo ser obtidos esclaíecimentos adicimdt(ustodo Editâl
RS 30,00 (trinta reais). sÁo BERNARDO - MA, I 5 de janeiro de
2020- Pregoeira, Eliza Lima
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