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INTIMAÇÃO
Intimo opolo recorrente acima aludidopara, nos termos do § 4º do art. 1.007 do CPC, comprovarem dobro a despesa referente às
custas judiciais, constante da Tabela “B” da Resolução n° 2, de 1ºde fevereiro de 2017, do Superior Tribunal de Justiça,cuja
Guia de Recolhimento da União – GRU pode ser obtida por meio do site WWW.STJ.JUS.BR.
Coordenadoria de Recursos Constitucionais do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, em São Luís, 17 de fevereiro de 2021.
Marcello de Albuquerque Belort
Assessor Técnico
Mat.189282

Diretoria Administrativa
Coordenadoria de Licitação e Contratos
AVISOLIC-CLCONT - 132021
( relativo ao Processo 303132020 )
Código de validação: 805A5361D5

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico SRP nº 07/2021
Processo nº 30.313/2020
Objeto: Registro de Preços objetivando a Aquisição de Insumos de Jardinagem para atender as necessidades do Fórum de São Luís
;Abertura:05/03/2021às10:00hs(horáriodeBrasília);Local:www.gov.br/compras/pt-br;Informações: Coordenadoria de Licitação e
Contratos, Rua do Egito, nº 144, Centro, São Luís/MA.CEP:65.010-190;E-mail:colicitacao@tjma.jus.br;Fone:(98)
3261-6181/6194.São Luís/MA, 17 de fevereiro de 2021. Allyson Frank Gouveia Costa – Pregoeiro TJMA.

ALLYSON FRANK GOUVEIA COSTA
Pregoeiro Oficial
Coordenadoria de Licitação e Contratos
Matrícula 108829
Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 17/02/2021 21:53 (ALLYSON FRANK GOUVEIA COSTA)

DECISÃO-GP - 402021
( relativo ao Processo 376402020 )
Código de validação: 8B7BA0E063
Processo 37640/2020
Requerente: Coordenadoria de Material e Patrimônio
Assunto: Aplicação de Penalidade
Trata-se de pedido da Coordenadoria de Material e Patrimônio, por meio do Memo-CMEP-102020, acerca da aplicação de
penalidade de advertência em face da empresa Fabril Gráfica e Malharia Ltda., CNPJ n° 26.289.993/0001-57, diante das diversas
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São Luís, 20 e 21 de fevereiro de 2021. Sábado/ Domingo O Estado do Maranhão

POLÍTICA

Bolsonaro muda o
comando da Petrobras
após críticas à gestão
Indicação para a estatal é o general Joaquim Silva e Luna; conselho tem que
aprovar nome do membro do Exército Brasileiro para efetivação em posto
Foto: Romério Cunha/VPR

BRASÍLIA

O

presidente Jair Bolsonaro
anunciou na sexta-feira, 19,
que substituirá o atual presidente da Petrobras, Roberto Castello Branco, pelo general Joaquim
Silva e Luna. O anúncio foi feito em
rede social.
"O governo decidiu indicar o senhor Joaquim Silva e Luna para cumprir uma nova missão, como conselheiro de administração e presidente
da Petrobras, após o encerramento
do ciclo, superior a dois anos, do
atual presidente, senhor Roberto
Castello Branco", diz a publicação.
A nota foi publicada em rede social como uma imagem, com cabeçalho atribuído ao Ministério de
Minas e Energia. O texto foi publicado na página do ministério em seguida, quando Bolsonaro já havia
feito a divulgação da troca.
Para que a substituição seja concretizada, a indicação ainda precisa
do aval do Conselho de Administração da Petrobras. A estatal informou
que o conselho tem reunião ordinária prevista para a próxima terçafeira, 23 - a pauta do encontro não
foi divulgada.
O anúncio acontece um dia depois de Jair Bolsonaro fazer críticas
à gestão da Petrobras e às sucessivas
altas no preço dos combustíveis.
"Nesses dois meses nós vamos estudar uma maneira definitiva de buscar zerar o imposto para ajudar a
contrabalancear esses aumentos, no
meu entender excessivo, da Petrobras. Mas eu não posso interferir,
nem iria interferir na Petrobras, se
bem que alguma coisa vai acontecer
na Petrobras nos próximos dias, você
tem que mudar alguma coisa, vai
acontecer", disse em transmissão na
quinta.
Reajuste
Bolsonaro afirmou que o último reajuste de preço da Petrobras foi “fora

General Joaquim Silva e Luna é o indicado do presidente Jair Bolsonaro para comandar a Petrobras

da curva”.
“Teve um aumento, no meu entender, aqui, eu vou criticar, um aumento fora da curva da Petrobras.
10% hoje na gasolina e 15% no diesel. É o quarto reajuste do ano. A
bronca vem sempre para cima de
mim, só que a Petrobras tem autonomia”, afirmou.
Com a ameaça de intervenção na
estatal, o principal índice da bolsa de
valores brasileira, a B3, caiu 0,64%
nesta sexta, puxado pelo recuo de
mais de 6% nas ações preferenciais
e de 7,5% nas ações ordinárias da Petrobras.
A indicação de Roberto Castello
Branco para a presidência da Petrobras foi feita ainda em 2018, durante
a transição de governo.
Castello Branco tem pós-doutorado pela Universidade de Chicago
e ocupou cargos de direção no Banco
Central e na mineradora Vale. Passou pelo Conselho de Administração
da Petrobras e foi diretor no Centro

de Estudos em Crescimento e Desenvolvimento Econômico da Fundação Getúlio Vargas (FGV).
Quem assume o cargo
General da reserva do Exército, Joaquim Silva e Luna foi o primeiro militar a exercer o cargo de ministro da
Defesa, no governo do ex-presidente
Michel Temer. Em 2019 assumiu a
presidência da usina binacional de
Itaipu.
Ele tem pós-graduação em Política, Estratégia e Alta Administração
do Exército pela Escola de Comando
e Estado-Maior do Exército. Também
é pós-graduado, pela Universidade
de Brasília, em Projetos e Análise de
Sistemas.
Durante a carreira no Exército,
Silva e Luna comandou o 6º Batalhão
de Engenharia de Construção (19961998), em Boa Vista (RR), e a 16ª Brigada de Infantaria de Selva (20022004), em Tefé (AM).
Em Brasília, foi diretor de patri-

mônio (2004-2006), chefe do gabinete do comandante do Exército
(2007-2011) e chefe do Estado-Maior
do Exército (2011-2014).
Também participou da Missão
Militar Brasileira de Instrução no Paraguai e atuou como adido em Israel
de 1999 a 2001.
A disparada no preço dos combustíveis preocupa o Palácio do Planalto. Gasolina e diesel caros são considerados, politicamente, ruins para
a popularidade do governo. Além
disso, preços altos podem significar
um entrave para setores que dependem de transporte - ainda mais, em
um momento em que a economia
sofre para retomar o crescimento em
meio à pandemia.
Na quinta, em meio às críticas e
ameaças de intervenção na Petrobras, Bolsonaro anunciou que zeraria os impostos federais sobre o gás
de cozinha, de modo definitivo, e
sobre o diesel por dois meses a partir de 1º de março. 

Covid-19: ministro
quer nova lista
de prioridades
Lewandowski já havia decidido que governo
definisse prioridade entre os grupos prioritários
BRASÍLIA
O ministro Ricardo Lewandowski,
do Supremo Tribunal Federal (STF),
determinou nesta sexta-feira, 19,
que o governo federal entregue uma
nova lista e informe quem tem prioridade, entre os grupos prioritários,
na vacinação contra a Covid-19. O
prazo é de cinco dias.
No dia 8, o ministro já havia determinado que o governo fizesse a
lista. A resposta do Poder Executivo,
enviada pela Advocacia-Geral da
União (AGU), no entanto, foi considerada insuficiente pelo ministro.
"As informações juntadas aos
autos não se mostram suficientes
para atender à determinação que
expedi no dia 8/2/2021, já que deixou de esclarecer, pormenorizadamente, quais os subgrupos que
terão preferência na vacinação,
dentro dos grupos considerados
prioritários, com a indicação dos

critérios técnico-científicos para
uma tal opção, apontando, em
particular, as pessoas ou profissionais que serão imunizados
antes dos outros", escreveu o ministro na nova decisão
"Somente assim mostrará factível racionalizar a distribuição equitativa das vacinas, notoriamente escassas em todo território nacional,
bem assim estabelecer paradigmas
que deverão ser seguidos pelas autoridades sanitárias pertencentes
aos diversos níveis político- administrativos do país, ressalvadas eventuais particularidades locais", afirmou Lewandowski.
"Apenas com a implementação
de tal providência será possível evitar e reprimir a repetição dos nefastos comportamentos antissociais,
e até mesmo criminosos, dos desabusados 'fura-filas'", acrescentou.
Lewandowski afirmou, ainda que
é preciso ter critérios claros. 

