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VENDE-SE
VENDE-SE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O
HOTELREDENÇÃO,COM960m2QUADRA-
DOS, LOCALIZADONARUAMONTECAS-
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ASSINE E LEIA

Odia será caóti-
co e cansativo,
masquantovocê
mais conseguir

se organizar,menos você se surpre-
enderá ou se abaterá por causa das
novidades e mudanças. Mantenha
uma postura flexível e calma para
deixar as coisas fluíremsem ter que
se envolver para resolver tudo. Al-
gumas coisas se resolverão por si
mesmas.

Hoje o dia te de-
safia para que
você se reinven-
te, busque sua

originalidade e faça as coisas de um
mododiferente, senãoos resultados
não serão satisfatórios. Em vez dis-
so, sua teimosia ou sua rigidez no
modo de pensar e resolver as coisas
podem trazer conflitos e mais obs-
táculos.

Hoje o dia traz a
necessidade de
tomar uma deci-
são, ter mais ati-

tudeeabandonarapassividade.Não
serápossível ficar tantonapaz e em
cima do muro. Não insista em se
isolar ou ficar em silêncio. Pode ser
preciso se movimentar. Além dis-
so, pode existir a necessidade de se
defender de alguma situação ou ini-
ciar algo, arriscando-semais e seex-
pressando. Saia das sombras e lide-
re sua vida.

Hoje o dia pode
quebrar algumas
ilusões, portanto
não tenha medo

demudar de ideia e de desapegar de
algumasmentiras que contou para
simesmo.A vida vai trazer algumas
verdades para serem resolvidas.
Encare os problemas e enfrente a
realidade. Existem angústias a se-
rem liquidadas. Além disso, há uma
renovação de planos emetas. Cuide
bem dos seus ganhos e gastos.

Hoje o dia traz
excessos,entãoo
desafio é ter que
lidar com algum

trabalho ou responsabilidadesmais
desafiadoras. Não queira viver ape-
nas o lado bom e divertido. Saiba
equilibrar e amadurecer. É preciso
um pouco de organização e resolu-
ção de conflitos.

O dia traz muita
energia, mas é
preciso seorgani-
zarparanãoseen-

rolar. Tome cuidado com estafas e
irritações, pois assim as relações
acabamsendo umproblema.No ge-
ral, o dia pode ser produtivo e alegre
se você tiver flexibilidade e não per-
der o focoemrelaçãoàssuasneces-
sidades e tarefas.

O dia pode exigir
de vocêdecisão e
resolução. As re-
lações amorosas

podem se beneficiar neste dia, en-
tão, se você temalguém, aproveite o
amor que este dia vai trazer. Inclusi-
ve, você pode conquistar ou avançar
numa paquera se estiver solteiro.
Existe uma retomada de um projeto
ou de umdesejo�ou apenas da sua
liberdade�por isso relaçõesquenão
estão fluindopodemserdescartadas.

Odiapotencializa
muito suas rela-
ções e sua famí-
lia,mas pode exi-

gir de você a necessidade de concili-
ar e liderar os desejos das pessoas
que a princípio podem ser antagôni-
cos, por isso sua qualidade demedi-
ador será exigida. Existe,muitas ati-
vidades e pode ser umdia cansativo,
mas que pode trazer alegrias e novi-
dades.

Odiapotencializa
seu descanso e
sua paz. Mesmo
que sua energia

esteja alta e sua ansiedade a mil,
pode ser necessário focar, contem-
plar e refletir mais� e isso pode ser
desafiador, já que você queria fazer
coisas diferentes daquelas que são
realmente necessárias hoje. Respi-
re fundo, mantenha a responsabili-
dade nos seus afazeres e veja a vida
com bons olhos.

O dia potencializa
seu autoaperfei-
çoamento.Édiade
se dedicar um

pouco mais, de colocar mais alma,
mais positividade e mais amor em
tudo o que fizer: isso é se aperfeiço-
ar, avançar e ir além. Tome cuidado
comatitudes egoístas ou coma difi-
culdade de se doar.

Odia traz aneces-
sidade de tomar
decisõese sedoar
um pouco mais.

Você pode sentir certo desânimo ou
frustração por não conseguir reali-
zar o que realmente queria,masexis-
tem aprendizados importantes nes-
tedia, queopermitemperceberquan-
to é importante estar a serviço do
próximo.Tomecuidadocomoexces-
so de passividade e saiba se equili-
brar umpouco para se valorizarmais
nas relações.

O dia te desafia a
cederesoltar.Sua
mente pode estar
ansiosaoudispersa,

entãotomecuidadocomafaltadefoco
eadificuldadedefinalizaroquecome-
çou.Abandonefofocasousustentesuas
ideias. O positivo é que este dia traz
muitaexpressividadeecomunicação.

ESTADODOMARANHÃO
PREFEITURAMUNICIPALDESÃOFRANCISCODOBREJÃO (MA)

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃOELETRÔNICOnº 007/2022APrefeituraMunicipal deSãoFran-
cisco do Brejão (MA), por seu Pregoeiro e Equipe deApoio, torna público para
conhecimento de todos que realizará licitação naMODALIDADE: Pregão Ele-
trônico. TIPO: Menor Preço por Item. OBJETO: Aquisição de livros didáticos
para os alunos da rede de ensino municipal. CÓDIGOUASG: 980230. BASE
LEGAL: Lei nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 03/2011, Decreto Municipal nº
10/2017, Decreto Federal nº 10.024/2019, Lei nº 8.666/93 e as condições do
Edital. Data deAbertura: 29 de Julho de 2022 às 08:00 hs (oito horas), horário
de Brasília - DF. O Edital e seus anexos poderão ser consultados e obtidos no
endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br, http://
saofranciscodobrejao.ma.gov.br, no Mural de Licitações � TCE � MA, poden-
do ainda ser obtido por meio de solicitação no e-mail
prefeiturabrejao2021@gmail.com e, por fim, consultado, lido e obtido em sua
versão impressa mediante o recolhimento de R$: 20,00 (vinte reais) através
de DAM (Documento de Arrecadação Municipal), na sede da Comissão Per-
manente de Licitações, comendereço na sede daPrefeituraMunicipal de São
Francisco do Brejão (MA) sito na Rua. Padre Cicero nº 51 Centro, nos dias
úteis, no horário das 08:00 horas às 12:00 horas. LUCAS SILVAALENCAR
-PREGOEIRO

AVISO DEADIAMENTO DE LICITAÇÃO
PREGÃOELETRÔNICON° 008/2022
PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS.

AVISO DEADIAMENTO
DE LICITAÇÃO

PREGÃOELETRONICONº008/2022.OPREGOEIRODAPrefeituraMuni-
cipal de São João do Paraíso - MA, com sede na Rua Marcos Silva � CEP:
65973-000 - Centro � São João do Paraíso/MA, no uso de suas atribuições
legais, tendo em vista o que consta do Processo nº 062/2022, AVISA aos
interessados que a ABERTURADO PREGÃO ELETRONICO Nº 008/2022,
com abertura prevista para o dia 18 de Julho de 2022, às 08:00 horas, FICA
ADIADA para o dia 02 de agosto de 2022, às 08:00 horas da manhã, tendo
em vista que foi decretado recesso no município ATRAVÉZ DO DECRETO
Nº 052/2022-GAB, e o edital será novamente lançado no portal com a nova
data sendo disponibilizado à partir do dia 18 de julho de 2022, no site http:/
/ www.sãojoãodoparaíso.ma.gov.br e no site do PORTAL DE COMPRAS
PUBLICAS: https://www.portaldecompraspublicas.com.br/, para que não
haja nenhum transtorno para os licitante sobre a realização do certame a
Comissão em conformidade com a Lei Federal 8.666/93 adia o Certame
para a data acima mencionada O Edital e seus anexos estão à disposição
dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das
08:00hs (oito horas) ás 13:00hs (treze horas), onde poderão ser consulta-
dos gratuitamente ou obtidos por meio digital pela internet, através do nosso
endereço eletrônico no site: http:// www.sãojoãodoparaíso.ma.gov.br ou
no site do PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS: https://
www.portaldecompraspublicas.com.br/ Esclarecimentos adicionais, no
mesmo endereço Quaisquer dúvidas contatar pelo E-MAIL:
cplsjparaiso@gmail.com. São João do Paraíso (MA), 13 de julho de 2022.
ILTONRODRIGUESDESOUSAPregoeiroMunicipal.

AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA
TOMADADE PREÇOS Nº. 004/2022

A Prefeitura Municipal de São João do Paraíso/MA, através da
CPL, torna público para conhecimento dos interessados que realizará
licitação em epigrafe na seguinte forma: OBJETO: Contratação de empre-
sa de engenharia para execução dos serviços de Construção de uma
ponte em concreto armado e Pré-moldado com 4,00m de largura e 14,00m
de comprimento. No município de São João do Paraíso/MA; FONTE DE
RECURSOS: TesouroMunicipal (próprios); MODALIDADE: Empreitada por
menor preço global; Data de abertura: 04 de agosto de 2022, as 08:30
horas, LOCAL: Sala de reunião da CPL, na sede da Prefeitura Municipal,
localizada a Rua Marco Silva, s/n, Centro, na cidade de São João do
Paraíso/MA. Na forma da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, e da Lei
Complementar nº 123/2006 e 147/2014. Considerando o atual momento
de pandemia do COVID-19, todas as medidas preventivas de segurança
sanitária deverão ser adotadas, tais como uso de máscara, álcool em
gel e distanciamento mínimo de 1M (um metro) entre os presentes na
sessão. O edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no
mesmo endereço de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00 as 12:00 horas,
onde poderão ser consultados gratuitamente ou retirados na CPL, no
mesmo endereço, ou ainda pelo portal da transparência
(www.saojoaodoparaiso.ma.gov.br). E-mail: cplsjparaiso@gmail.com Es-
clarecimento adicional no mesmo endereço. São João do Paraíso � MA, 13
de julho de 2022. Ilton Rodrigues de Sousa Presidente da CPL.

AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA
TOMADADE PREÇOS Nº. 005/2022

A Prefeitura Municipal de São João do Paraíso/MA, através da
CPL, torna público para conhecimento dos interessados que realizará
licitação em epigrafe na seguinte forma: OBJETO: Contratação de empre-
sa de engenharia para execução dos serviços de recuperação de
5.102,31m de estrada vicinal para atender a Agrovila São Francisco Zona
Rural do município de São João do Paraíso/MA; FONTE DE RECURSOS:
Tesouro Municipal (próprios); MODALIDADE: Empreitada por menor preço
global; Data de abertura: 08 de agosto de 2022, as 08:30 horas,
LOCAL: Sala de reunião da CPL, na sede da Prefeitura Municipal, localiza-
da a Rua Marco Silva, s/n, Centro, na cidade de São João do Paraíso/MA.
Na forma da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, e da Lei Complementar nº
123/2006 e 147/2014. Considerando o atual momento de pandemia do
COVID-19, todas as medidas preventivas de segurança sanitária deve-
rão ser adotadas, tais como uso de máscara, álcool em gel e distancia-
mento mínimo de 1M (um metro) entre os presentes na sessão. O edital
e seus anexos estão à disposição dos interessados no mesmo endereço
de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00 as 12:00 horas, onde poderão ser
consultados gratuitamente ou retirados na CPL, no mesmo endereço, ou
ainda pelo portal da transparência (www.saojoaodoparaiso.ma.gov.br).
E-mail: cplsjparaiso@gmail.com Esclarecimento adicional no mesmo en-
dereço. São João do Paraíso � MA, 13 de julho de 2022. Ilton Rodrigues de
Sousa Presidente da CPL.

ORAÇÃO A SANTO
EXPEDITO

Festa 19 de abril. Co-
memora-se todo dia 19.
Se você está com al-

gum PROBLEMA DE DIFÍ-
CIL SOLUÇÃOe precisa de
AJUDA URGENTE, peça
esta ajuda a Santo Expe-
dito que é o Santo dos
Negócios que precisam de
Pronta Solução e cuja In-
vocação Nunca é Tardia.
ORAÇÃO � Meu San-

to Expedito das Causas
Justas e Urgentes, Socor-
rei-me nesta Hora de
Aflição e Desespero, in-
tercedei por mim junto
ao Nosso Senhor JESUS
CRISTO! Vós que sois
um Santo Guerreiro, Vós
que sois o Santo dos Afli-
tos, Vós que sois o San-
to dos Desesperados,
Vós que sois o Santo das
Causas Urgentes, Prote-
gei-me, Ajudai-me, Dai-
me Força, Coragem e Se-
renidade. Atendei ao
meu pedido: �Fazer o pe-
dido�. Ajudai-me a supe-
rar estas Horas Difíceis,
protegei-me de todos que
possam me prejudicar,
Protegei a Minha Famí-
lia, atendei ao meu pe-
dido com urgência. De-
volvei-me a Paz e a Tran-
qüilidade. Serei grato
pelo resto da minha vida
e levarei seu nome a to-
dos que têm fé. Muito
Obrigado, meu Santo Ex-
pedito!
Rezar um Pai Nosso,

uma Ave Maria e fazer o
Sinal da Cruz.
Em agradecimento,

mandei publicar e distri-
buí um milheiro desta
oração, para propagar os
benefícios do grande
Santo Expedito. Mande
você também publicar
imediatamente após o
pedido.

ORAÇÃO A SANTO EXPEDITO

Festa 19 de abril. Comemora-se todo dia 19.
Se você está com algum PROBLEMADE DIFÍCIL SOLU-

ÇÃO e precisa de AJUDA URGENTE, peça esta ajuda a
Santo Expedito que é o Santo dosNegócios que precisamde
ProntaSolução e cuja InvocaçãoNunca éTardia.

ORAÇÃO � Meu Santo Expedito das Causas Justas e
Urgentes, Socorrei-me nesta Hora de Aflição e Desespero,
intercedei por mim junto ao Nosso Senhor JESUS CRISTO!
Vós que sois um Santo Guerreiro, Vós que sois o Santo dos
Aflitos, Vós que sois o Santo dos Desesperados, Vós que
sois o Santo das Causas Urgentes, Protegei-me, Ajudai-me,
Dai-me Força, Coragem e Serenidade. Atendei aomeu pedi-
do: �Fazer o pedido�. Ajudai-me a superar estas Horas Difí-
ceis, protegei-me de todos que possamme prejudicar, Pro-
tegei aMinha Família, atendei aomeu pedido com urgência.
Devolvei-me a Paz e a Tranqüilidade. Serei grato pelo resto
daminha vida e levarei seu nome a todos que têm fé.Muito
Obrigado, meu Santo Expedito!

Rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria e fazer o Sinal da
Cruz.

Emagradecimento,mandei publicar e distribuí ummilhei-
ro desta oração, para propagar os benefícios do grande
Santo Expedito.Mande você tambémpublicar imediatamen-
te após o pedido.
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Geral

- Auxiliar de Depósito
- ensino médio + CNH B
- Tapeceiro
- Churrasqueiro
- Costureira
- Babá
- Vendedor Externo
- Supervisor de Vendas Externas
- Copeiro
- Operador de Empilhadeiras
- Técnico em Edificações
- Vendedor Interno
- Cozinheiro
- Estoquista
- Vaqueiro - que saiba tirar leite
- Consultor de Vendas
-Auxiliar de Mecânico.

Os interessados devem procurar o SINE munidos de
documentos pessoais e Carteira de trabalho assinada com a
referida área pleiteada a partir das 7h até às 13h na rua

Maranhão n° 538, Centro, esquina
com a Rua Luís Domingues.

VAGAS DISPONÍVEIS NO SINE
Currículo para: agsineitz.curricullum@bol.com.br

Fone: (99) 99164-2090.

PREFEITURAMUNICIPALDEPORTOFRANCO-MA
COMISSÃOPERMANENTEDE LICITAÇÃO

AVISODEABERTURA
PREGÃOPRESENCIAL Nº. 021/2022 � CPL

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 045/2022-SMS

OBJETO: Registro de Preços para Aquisição de Gêneros Alimentíci-
os, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do
município. DATA DE ABERTURA: 28 de julho de 2022, às 09:00 (nove
horas). TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço Por Item. ENDEREÇO: Praça
Demétrio Milhomem, nº 10, Centro, Porto Franco/MA. OBTENÇÃO DO
EDITAL: O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados, de
2ª a 6ª feira, em dias úteis, no horário das 08:00h (oito horas) às 12:00h
(doze horas), na Comissão Permanente de Licitação - CPL, localizada na
Praça Demétrio Milhomem, nº 10, Centro, Porto Franco/MA, disponibiliza-
dos no sítio: http://www.transparencia.portofranco.ma.gov.br/, onde po-
derão ser consultados ou obtidos gratuitamente. Esclarecimentos adici-
onais no endereço supra ou pelo e-mail cpl.portofranco@gmail.com. Por-
to Franco/MA, 12 de julho de 2022.

JAILMACIRQUEIRADESOUZA
Pregoeira

PREFEITURAMUNICIPALDESENADORLAROCQUE/MA
AVISO DE LICITAÇÃO.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 005/2022-CPL. APrefeitura Municipal de
Senador La Rocque/MA, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio,
torna público para conhecimento dos interessados que realizará licitação
na modalidade Pregão Presencial nº 005/2022-CPL, Menor Preço Por
Item, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada em Prestação
de Serviços Técnico de Manutenção � Adaptativa, Corretiva, Evolutiva e
Preventiva e Suporte Mensal do Portal Oficial da Prefeitura Municipal de
Senador La Rocque/MA, no dia 28 de Julho de 2022, as 10:00 horas, na
sala da CPL, na Av. Mota e Silva, s/n, centro, na forma da Lei nº 10.520/
2002, da Lei Complementar nº 123/2006 e 147/2014. Deverão também ser
aplicadas subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal nº 8.666/93.
Considerando o atual momento de pandemia do COVID-19, todas as me-
didas preventivas de segurança sanitária deverão ser adotadas, tais
como uso de máscara, luvas e distanciamento mínimo de 1M (um metro)
entre os presentes na sessão. O edital e seus anexos estão a disposição
dos interessados no mesmo endereço de 2ª a 6ª feira, no horário das
08:00 as 12:00 horas, onde poderão ser consultados gratuitamente ou
retirados na CPL, ou ainda através do PORTAL DA TRANSPARÊNCIA.
Esclarecimento adicional no mesmo endereço. Senador La Rocque (MA),
13 de Julho de 2022. RAIMUNDO CARVALHO DE MACEDO- Pregoeiro �
Decreto nº 053/2022-GAB.

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 006/2022-SRP. A Prefeitura Municipal de
Senador La Rocque/MA, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio,
torna público para conhecimento dos interessados que realizará licitação
na modalidade Pregão Presencial nº 006/2022-SRP, menor preço por
item, cujo OBJETO: Registro de Preços para eventual Contratação de
empresa de engenharia, para, sob demanda, prestar serviços de manu-
tenção predial corretiva e de pequenos reparos com fornecimento de
peças, equipamentos, materiais e mão de obra, para atender as necessi-
dades do Município de Senador La Rocque/MA, no dia 29 de Julho de
2022, as 10:00 horas, na sala da CPL, na Av. Mota e Silva, s/n, centro, na
forma da Lei nº 10.520/2002, da Lei Complementar nº 123/2006 e 147/
2014. Deverão também ser aplicadas subsidiariamente, no que couber, a
Lei Federal nº 8.666/93. Considerando o atual momento de pandemia do
COVID-19, todas as medidas preventivas de segurança sanitária deve-
rão ser adotadas, tais como uso de máscara, luvas e distanciamento
mínimo de 1M (um metro) entre os presentes na sessão. O edital e seus
anexos estão a disposição dos interessados no mesmo endereço de 2ª
a 6ª feira, no horário das 08:00 as 12:00 horas, onde poderão ser consul-
tados gratuitamente ou retirados na CPL, ou ainda através do PORTALDA
TRANSPARÊNCIA. Esclarecimento adicional no mesmo endereço. Sena-
dor La Rocque (MA), 13 de Julho de 2022. RAIMUNDO CARVALHO DE
MACEDO- Pregoeiro � Decreto nº 053/2022-GAB.

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 021/2022-SRP.APrefeitura Municipal de
Senador La Rocque/MA, com sede na Av. Mota e Silva, s/n, Centro,
Senador La Rocque�MA, através do seu Pregoeiro Municipal, instituído
pelo Decreto n°053/2022 de 03 de janeiro de 2022, torna público que, com
base na Lei Federal n° 10.520/200, e 10.024/2019, regulamentado pelo
Decreto Municipal nº 008/2021, Lei. nº 8.666/93, Lei complementarn°123/
2006, regulamentado pelo Decreto Municipal n° 011/2021 e demais nor-
mas atinentes à espécie, realizará às 10:00 hs (dez horas) do dia 01 de
Agosto de 2022, a licitação namodalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNI-
CA, do tipo Menor Preço Por Item, OBJETO:Registro de Preços para even-
tual Contratação de empresa para fornecimento de diversos tipos de
tecidos, para atender as necessidades do Município de Senador La Roc-
que/MA, Este Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados
no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00 hs (oito horas)
ás 13:00hs (treze horas), onde poderão ser consultados gratuitamente
ou obtidos por meio digital pela internet, através do nosso endereço
eletrônico no site: http://senadorlarocque.ma.gov.br ou no site do POR-
TAL DE COMPRAS PUBLICAS: https://
www.portaldecompraspublicas.com.br/ Esclarecimentos adicionais, no
mesmo endereço.Senador La Rocque (MA), 13 de Julho de 2022. RAI-
MUNDOCARVALHODEMACEDO - PregoeiroMunicipal.

ESTADODOMARANHÃO
PREFEITURAMUNICIPAL DE JOÃO LISBOA (MA)

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL nº 007/2022 (SISTEMA DE REGISTRO DE
PREÇOS � SRP) (EXCLUSIVO ME, EPP, MEI) A Prefeitura Municipal de
João Lisboa � MA, por seu Pregoeiro e Equipe deApoio, torna público para
conhecimento de todos que realizará licitação na MODALIDADE: Pregão
Presencial. TIPO: Menor preço por Item. OBJETO: Aquisição eventual e
futura de instrumentos musicais para as bandas e fanfarras das escolas
da rede de ensino municipal. BASE LEGAL: Lei nº 10.520/02, Decreto
Municipal nº 03/2011, Decreto Municipal nº 10/2017, Lei nº 8.666/93 e as
condições do Edital. Recebimento e abertura dos envelopes Proposta e
Habilitação: às 08:00 horas do dia 29 de Julho de 2022. O Edital e seus
anexos poderão ser consultados e obtidos gratuitamente por meio do site
www.joaolisboa.ma.gov.br ou por meio de solicitação ao Pregoeiro em
dias úteis, das 08:00 hs às 12:00 hs, na sede da Comissão Permanente de
Licitações sito na Av. Imperatriz nº 1331, Centro, João Lisboa � MA,
mediante o pagamento do valor de R$ 20,00 (vinte reais), a ser recolhido
através de Documento de Arrecadação Municipal � DAM. MARCOS VE-
NICIO VIEIRA LIMA � PREGOEIRO

ESTADODOMARANHÃO
PREFEITURAMUNICIPAL DE JOÃO LISBOA (MA)

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO nº 017/2022 A Prefeitura Municipal de João
Lisboa � MA, por seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna público para
conhecimento de todos que realizará licitação na MODALIDADE: Pregão
Eletrônico. TIPO: Menor Preço Global. OBJETO: Contratação de empresa
especializada na prestação de serviços oftalmológicos. CÓDIGO UASG:
980809. BASE LEGAL: Lei nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019,
Lei nº 8.666/93 e as condições do Edital. Data de Abertura: 29 de julho de
2022 às 08:30 hs (oito horas e trinta minutos), horário de Brasília - DF. O
Edital e seus anexos poderão ser consultados e obtidos no endereço
eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br, http://joaolisboa.ma.gov.br,
no Mural de Licitações � TCE � MA, podendo ainda ser obtido por meio de
solicitação no e-mail cpljoaolisboa@hotmail.com e, por fim, consultado, lido
e obtido em sua versão impressa mediante o recolhimento de R$: 20,00
(vinte reais) através de DAM (Documento de Arrecadação Municipal), na
sede da Comissão Permanente de Licitações, com endereço na sede da
Prefeitura Municipal de João Lisboa (MA) sito na Av. Imperatriz nº 1331,
Centro, nos dias úteis, no horário das 08:00 horas às 12:00 horas. MAR-
COSVENÍCIOVIEIRALIMA - PREGOEIRO

APolícia Rodoviária Fede-
ral apreendeu cerca de 30 m³
de madeira sendo transporta-
dos ilegalmente, durante fisca-
lização no km672 daBR-163,
nomunicípio de Itaituba (PA).
Por voltas das 18h30, em

abordagem a um caminhão
modeloVolvo, a equipe cons-
tatou que o veículo realizava
o transporte de madeira ser-
rada da espécie Ipê Amarela
de forma irregular, nas partes
externas e acima do batente
de proteção.
Ao solicitar os documentos

e a nota fiscal da carga, o con-
dutor apresentou documentos
de transporte divergente do

Manaus/AM - Na ma-
drugada desta quinta-feira, 14/
7, nas imediações do Distrito
Industrial emManaus/AM, foi
efetuada prisão em flagrante
de 9 indivíduos, por Agentes
da Polícia Civil. Eles foram
flagrados transportandominé-
rio (supostamente cassiterita)
sem autorização legal.
Além deles, foi apreendido

por ato infracional um menor
de idade, que foi encaminha-
do para autoridade policial

Rio de Janeiro/RJ � Nes-
ta quinta-feira, 14/7, a Polícia

PRF apreende 30 m³ de madeira sendo
transportados ilegalmente, em Itaituba

Divulgação/PRF

declarado na Guia Florestal,
caracterizando assim o crime
ambiental de transporte ilegal
de madeira.
Diante dos fatos, o homem

assinou um Termo Circuns-
tanciado de Ocorrência
(TCO), se comprometendo a
comparecer em juízo quando
solicitado, sendo liberado pos-
teriormente. A carga e o veí-
culo foram apreendidos e en-
caminhados ao órgão ambien-
tal responsável, para a reali-
zação das medidas cabíveis.
Segundo o artigo 46 da lei

9605/98, é crime transportar
madeira, lenha, carvão e ou-
tros produtos de origem vege-
tal, sem licença válida para
todo o tempo da viagem ou do
armazenamento, outorgada
pela autoridade competente.
Com uma dureza alta e ex-

celente densidade, a madeira
das espécies de Ipê pode ser
empregada na fabricação de
instrumentos musicais, em
portas e janelas, para a fabri-
cação de pisos de madeira
variados, entre outros mais.
(Fonte PRF)

A ação é resultado de um trabalho conjunto
entre a Polícia Federal e o MPF

PF cumpre mandado de prisão em
Penitenciária Federal de Segurança Máxima

Federal deflagrou a Operação
Conexão Miami, com objeti-

vo de cumprir mandado de
prisão preventiva em desfavor
de denunciado por contraban-
do de componentes de armas
de fogo, custodiado na Peni-
tenciária Federal de Seguran-
çaMáxima, emCampoGran-
de/MS.
O preso é acusado de ter

enviado pelo menos dez re-
messas contendo diversas pe-
ças de arma de fogo da Flóri-
da, nos EUA, para o Rio de
Janeiro/RJ. As peças eram
usadas para montagem de ar-
mas e posterior abastecimen-
to da criminalidade doRio, em
especial de integrantes de gru-
po de extermínio.
A investigação aponta que

as referidas remessas foram
realizadas em um período de
20 meses, entre 2017 e 2018,
sendo que, pelo menos três
delas contaram com o auxílio
da filha do alvo, residente na
Flórida, EUA, também indici-
ada no inquérito.
Além dos EUA, a investi-

gação demonstrou que o de-
nunciado importava ilegalmen-
te peças da Nova Zelândia e
da Ásia. (Comunicação So-
cial da Polícia Federal no
Rio de Janeiro)

Divulgação/PF

Nove homens são
presos por transporte
ilegal de minério

competente.
Os presos foram condu-

zidos para sede da Polícia
Federal no Amazonas para
lavratura do auto de prisão
em flagrante e serão enca-
minhados para audiência de
custódia.
Os envolvidos no delito res-

ponderão por crime contra a
ordem econômica e porte ile-
gal de arma de fogo. (Comu-
nicação Social da Polícia
Federal no Amazonas)

Divulgação/PF
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