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AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
Acham-se abertos na Prefeitura do Município de Bragança Paulista os seguintes certames licitatórios:

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
Acham-se abertos na Prefeitura do Município de Bragança Paulista os seguintes
certames licitatórios:

PREGÃO PRESENCIAL N° 265/2019
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA
ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS
DATA DE ABERTURA:02.10.2019 ÀS 09:30 HORAS

PREGÃO PRESENCIAL N°268/ 2019
OBJETO:REGISTRO DE PREÇOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DIVERSOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE
DATA DE ABERTURA:03.10.2019 ÀS 09:30 HORAS

PREGÃO PRESENCIAL N° 266/2019
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MICRO-ÔNIBUS ZERO
QUILÔMETRO ATRAVÉS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PROGRAMA FINISA II DE ACORDO COM CONTRATOS COM A
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
DATA DE ABERTURA:02.10.2019 ÀS 09:30 HORAS
PREGÃO PRESENCIAL N° 267/2019
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE
SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULOS AUTOMOTIVOS PARA ATENDER A
FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DATA DE ABERTURA:02.10.2019ÀS 14:30 HORAS. Os editais estão disponíveis no
Balcão da Divisão de Licitações, Compras e Almoxarifado, à Avenida Antônio Pires Pimentel, nº 2.015, Centro, em dias úteis das 09h00 às 16h00 e no site http: \\
braganca. sp. gov. br (Portal do Cidadão). Bragança Paulista, 18 de Setembro de
2019 - MARCEL BENEDITO DE GODOI - Chefe da Divisão de Licitação Compras e
Almoxarifado.

PREGÃO PRESENCIAL N° 269/2019
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE BERA
COM SEDAÇÃO INFANTIL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DATA DE ABERTURA:03.10.2019 ÀS 14:30 HORAS
PREGÃO PRESENCIAL N° 270/2019
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE POLISSONOGRAFIA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DATA DE
ABERTURA:03.10.2019 ÀS 14:30HORAS.
Os editais estão disponíveis no Balcão da Divisão de Licitações, Compras e Almoxarifado, à Avenida Antônio Pires Pimentel, nº 2.015, Centro, em dias úteis das 09h00
às 16h00 e no site http:\\braganca.sp.gov.br (Portal do Cidadão). Bragança Paulista,
19 de Setembro de 2019 - MARCEL BENEDITO DE GODOI - Chefe da Divisão de
Licitação Compras e Almoxarifado.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA
REDESIGNAÇÃO-ALTERAÇÃO DE DATA DE ABERTURA-PREGÃO PRESENCIAL
Nº 261/2019. O Município de Bragança Paulista torna público aos interessados que
fica redesignada a data da sessão de abertura do Pregão Presencial nº 261/ 2019,
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE KIT PEDAGÓGICOpara o dia 08
de Outubro de 2019, às 09:30 horas.O edital retificado está disponível no Balcão da
Divisão de Licitações, Compras e Almoxarifado, à Avenida Antônio Pires Pimentel, nº
2.015, Centro, em dias úteis das 09h00 às 16h00 horas e no site http:\\braganca.sp.
gov. br (Portal do Cidadão). Bragança Paulista, 19 de Setembro de 2019 - MARCEL
BENEDITO DE GODOI - Chefe da Divisão de Licitação, Compras e Almoxarifado.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO
*** AVISO DE LICITAÇÃO ***
Encontram-se abertos no Depto. de Licitações e Contratos, sito na Av. N. Sra. do
Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso:

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N.021/2019
OBJETO: Contratação de empresa especializada para construção de cobertura de
quadra escolar no Pátio do Centro Integrado de Ensino Fundamental e Educação
Especial - CIEFEE, no Bairro Cidade Planejada II no Município de Bragança Paulista
DATA DE ABERTURA:09/OUTUBRO/2019– 13h30min.
TOMADA DE PREÇOS N. 022/2019
OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de obras de reforma
e ampliação da Unidade Básica de Saúde Toró no Município de Bragança Paulista
DATA DE ABERTURA:10/OUTUBRO/2019– 09h30min.
CADASTRO: Para participar, os interessados deverão ser cadastrados nesta Prefeitura ou providenciarem o cadastro até o 3º dia anterior à data do recebimento das
propostas (Art. 22 §2o da Lei 8.666/93). Edital completo deverá ser retirado gratuitamente no balcão do setor de licitações da Prefeitura Municipal de Bragança Paulista, à Avenida Antônio Pires Pimentel, nº 2.015, Centro, em dias úteis das 09h00 às
16h00 devendo o interessado trazer sua mídia específica para cópia (cd/dvd, pendrive, etc.) ou ainda no site www. braganca. sp.gov.br (Portal do Cidadão). Informações:
(11) 4034.7115.Bragança Paulista,19 de Setembro de 2019-MARCEL BENEDITO DE
GODOI -Chefe da Divisão de Licitações, Compras e Almoxarifado.

TOMADA DE PREÇO Nº 015/2019 (PMP 28053/2019)
Para “contratação de empresa especializada para reforma de prédio do Centro de
Especialidades Odontológicas – CEO, com fornecimento de material e mão de obra”,
com entrega dos envelopes até dia 08/10/19 às 14h e início da sessão às 14h30.
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 208/2019 (PMP 27276/2019)
Para “aquisição de projetor multimídia, impressora multifuncional a laser e telefone
sem fio com base”, com entrega dos envelopes até dia 14/10/19 às 14h e início da
sessão às 14h30.
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 209/2019 (PMP 27280/2019)
Para “contratação de serviços de arbitragem de futsal, para atender campeonatos
organizados ou apoiados pela Semelp”, com entrega dos envelopes até dia 10/10/19
às 08h e início da sessão às 08h30.
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 210/2019 (PMP 27286/2019)
Para “aquisição de materiais de serralheria”, com entrega dos envelopes até dia
11/10/19 às 08h e início da sessão às 08h30.
PREGÃO Nº 211/2019 (PMP 27290/2019)
Para “aquisição de motosserra, roçadeira lateral, motopoda, perfurador de solo e
micro trator”, com entrega dos envelopes até dia 14/10/19 às 08h e início da sessão
às 08h30.
PREGÃO Nº 212/2019 (PMP 27315/2019)
Para “contratação de empresa especializada para prestação de serviço de imunização e controle de pragas urbanas nos prédios da Secretaria Municipal de Saúde”,
com entrega dos envelopes até dia 11/10/19 às 14h e início da sessão às 14h30.
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 213/2019 (PMP 27323/2019)
Para “aquisição de insumos para o programa de diabetes”, com entrega dos envelopes até dia 09/10/19 às 08h e início da sessão às 08h30.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO
*** AVISO DE LICITAÇÃO ***
Encontram-se abertos no Depto. de Licitações e Contratos, sito na Av. N. Sra. do
Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso:

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 214/2019 (PMP 27330/2019)
Para “aquisição de azulejo, placas cerâmicas esmaltadas, ladrilho hidráulico, cimento
branco, cimento cola, pedra miracema e rejunte”, com entrega dos envelopes até dia
09/10/19 às 14h e início da sessão às 14h30.

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 228/2019 (PMP 28025/2019)
Para “aquisição de materiais de expediente”, com entrega dos envelopes até dia
02/10/19 às 14h e início da sessão às 14h30.

Os editais estarão disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores
informações no endereço acima das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600.

Os editais estarão disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores
informações no endereço acima das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600.

(Foto: STF)

Ministro Celso de Mello divulga texto da ementa e do
acórdão do julgamento que criminalizou homofobia

Supremo promove ações para dar maior
transparência às decisões da Corte
O Supremo Tribunal Federal
(STF) tem empregado recursos e
promovido ações para ampliar a
divulgação das decisões da Corte. Nos últimos 12 meses, foram
criadas campanhas de comunicação como “Aqui tem Justiça”, “#FakeNewsNão” e “Painel
Multissetorial de Checagem de
Informações e Combate a Notícias Falsas”, além de instituída a
transmissão ininterrupta da programação ao vivo da TV Justiça
pelo Twitter, sendo a primeira
emissora pública brasileira a usar
essa modalidade na rede social.
A campanha “Aqui Tem Justiça”
contou com ampla divulgação
de informações nas redes sociais

sobre projetos e decisões do Poder Judiciário de todo o país. A
#FakeNewsNão abordou o combate ao compartilhamento de notícias falsas no ambiente digital e
o “Painel Multissetorial de Checagem de Informações e Combate a Notícias Falsas” teve como
meta conscientizar a população
e educar a sociedade sobre os danos causados pela desinformação
e a importância de se checar a veracidade das notícias recebidas,
com adesão de quase 30 entidades da sociedade civil organizada.
“A gestão do presidente Dias
Toffoli preza pela comunicação
direta e transparente, utilizandose dos ambientes digitais, a exem-

plo do portal e das redes sociais
do STF, para dar maior clareza às
decisões e informações do Supremo”, destacou o assessor-chefe
da Assessoria de Comunicação da
Presidência do STF, Adão Paulo
de Oliveira, cujo setor acompanhou, neste ano, cerca 70 eventos
externos em outros estados, além
de ter realizado uma média 800
atendimentos à imprensa. Outra
campanha destacada por Adão
Paulo foi a gestão da comunicação do aniversário de 30 anos da
Constituição, que foi traduzida
para o inglês e contou com conteúdo especial para o site, a intranet, a TV e a Rádio Justiça e
hotsite.

Para o ministro, a denúncia mostra “o grau de intolerância
que tem obscurecido as práticas institucionais neste país,
especialmente quando perpetradas por grupos fundamentalistas”.
O ministro Celso de Mello,
relator da Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão (ADO)
26, liberou o texto da ementa e do
acórdão do julgamento em que o
Supremo Tribunal Federal (STF)
determinou que atos de homofobia
e transfobia devem ser enquadrados
como tipo penal definido na Lei do
Racismo (Lei 7.716/1989), até que
o Parlamento edite lei sobre a matéria. Também foi disponibilizado
complemento do voto relator que
traz a íntegra da manifestação do
ministro quando foi analisado pedido de adiamento do julgamento.
Nesse trecho, ele cita pedido de
impeachment feito contra ele e os
ministros Edson Fachin, Alexandre
de Moraes e Luís Roberto Barroso,

que já haviam se manifestado pela
criminalização. Para o ministro, a
denúncia mostra “o grau de intolerância que tem obscurecido as
práticas institucionais neste país,
especialmente quando perpetradas
por grupos fundamentalistas”.
Garantir aos integrantes do grupo LGBTI+ o direito pleno à cidadania e o respeito às suas escolhas
“pode significar, nestes tempos em
que as liberdades fundamentais das
pessoas sofrem ataques por parte
de mentes sombrias e retrógradas,
a diferença essencial entre civilização e barbárie”, concluiu o ministro
na ocasião. O Plenário do STF entendeu que houve omissão inconstitucional do Congresso Nacional
por não editar lei que criminalize

atos de homofobia e de transfobia.
O julgamento da Ação Direta de
Inconstitucionalidade por Omissão
(ADO) 26, de relatoria do ministro
Celso de Mello, e do Mandado de
Injunção (MI) 4733, relatado pelo
ministro Edson Fachin, foi concluído na tarde de quinta-feira (13).
Por maioria, a Corte reconheceu a mora do Congresso Nacional
para incriminar atos atentatórios
a direitos fundamentais dos integrantes da comunidade LGBT. Os
ministros Celso de Mello, Edson
Fachin, Alexandre de Moraes, Luís
Roberto Barroso, Rosa Weber, Luiz
Fux, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes votaram pelo enquadramento da homofobia e da transfobia
como tipo penal definido na Lei
do Racismo (Lei 7.716/1989) até
que o Congresso Nacional edite lei
sobre a matéria. Nesse ponto, ficaram vencidos os ministros Ricardo
Lewandowski e Dias Toffoli, por
entenderem que a conduta só pode
ser punida mediante lei aprovada
pelo Legislativo. O ministro Marco
Aurélio não reconhecia a mora.
Ministra Cármen Lúcia - Primeira a votar na sessão, a ministra
Cármen Lúcia acompanhou os relatores pela procedência dos pedidos.
Ela avaliou que, após tantas mortes,
ódio e incitação contra homossexuais, não há como desconhecer
a inércia do legislador brasileiro e
afirmou que tal omissão é inconstitucional. “A reiteração de atentados decorrentes da homotransfobia
revela situação de verdadeira barbárie. Quer-se eliminar o que se
parece diferente física, psíquica e
sexualmente”, disse.

