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Geral

INSTITUTOAMAR+AMAR
CNPJ:07.360.713/0001-05

Opresidente do INSTITUTOAMAR+AMAR, no uso de suas
atribuições legais, convoca as suas entidades filiados a se fazerem
presentes a sua sede as 20:00hs (vinte horas) do dia 28 de julho de
2022, paradeliberaremàELEIÇÃOEPOSSEDANOVADIRETO-
RIA2022/2023 e àALTERAÇÃODOENDEREÇO que passará a
partir desta data paraRua: SimplícioMoreira, nº�S/N - Nova Im-
peratriz Imperatriz/MA,CEP65907-190 e será vigente o registro
em cartório na ata e estatuto suas atualizações necessárias.
Imperatriz/MA, 15 de julho de 2022.

GESSESABINOLEITE
Presidente

ESTADODOMARANHÃO
PREFEITURAMUNICIPAL DE JOÃO LISBOA (MA)

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO nº 021/2022 (SRP) 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
Eletrônico. TIPO: Menor Preço por Item. OBJETO: Aquisição eventual e
futura de equipamentos e periféricos de informática. 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 agosto
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://joaolisboa.ma.gov.br, poden-
do 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) atra-
vés de DAM (Documento de Arrecadação Municipal), na sede da Comis-
são Permanente de Licitações, com endereço na sede da Prefeitura Mu-
nicipal de João Lisboa (MA) sito na Av. Imperatriz nº 1331, Centro, nos
dias úteis, no horário das 08:00 horas às 12:00 horas. MARCOS VENÍ-
CIO VIEIRA LIMA - PREGOEIRO

ESTADODOMARANHÃO
PREFEITURAMUNICIPALDEBURITIRANA�MA
COMISSÃOPERMANENTEDE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022 � CPL OBJETO: Aquisição de
ambulância. ABERTURA: 31 de agosto de 2022 às 08:30 horas (Horário
de Brasília � DF) ENDEREÇOELETRÔNICO:Portal de Compras doGover-
no Federal � www.comprasgovernamentais.gov.br Código UASG: 980136
OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital está disponibilizado, na íntegra, no en-
dereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br, http://
buritirana.ma.gov.br, podendo ainda ser obtido por meio de solicitação no
e-mail prefeitura@buritirana.ma.gov.br 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 Prefei-
tura Municipal de Buritirana (MA) sito na Rua Ney Braga s/n Centro, nos
dias úteis, no horário das 08:00 horas às 12:00 horas, mesmo endereço
e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com
vista franqueada aos interessados.MURILO SANTOSNOGUEIRA � PRE-
GOEIROOFICIAL

CENTRO DE TERAPIAS ORIENTAIS - CTO
Medicina Tradicional Chinesa
Pós-Graduação Acupuntura

Capacitação de Profissionais da Área de Saúde

É uma terapia milenar chinesa com mais de 3 mil anos
de existência, reconhecida pela Organização Mundial
de Saúde - OMS e pelos Conselhos Federais de Saúde.

Biomedicina � Enfermagem � Farmácia
Fisioterapia � Medicina � Odontologia

Psicologia � Terapia Ocupacional

Contato: (99) 98110-0575 � (99) 96174-2961

VENDO IMÓVEL NA GETÚLIO VARGAS
Vende-se um imóvel localizado naAv.GetúlioVargas, entre

as Ruas Bahia e Minas Gerais, no Entrocamento, em Impe-
ratriz-MA.�Área: 6x35.
Falar comLima: 94-99222-7140

Guarulhos/SP � A PF
apreendeu, entre os dias 12 e
13/8, noAeroporto Internaci-
onal de São Paulo, mais de 20
kg de cocaína com passagei-
ros que embarcariam para a
África e Europa.
Um casal de brasileiros,

que pretendia embarcar em
voo para Londres, na Ingla-
terra, foi conduzido à delega-
cia da PF e preso após os po-
liciais, ao fiscalizarem as ba-

Itajaí/SC -APolícia Fede-
ral e a Receita Federal apre-
enderam nesta segunda-feira
(15) cerca de 550 quilos de
cocaína em um navio que se
encontrava atracado em ter-
minalportuárionomunicípiode
Navegantes/SC. A droga foi
encontrada em um container
que havia sido carregado no
navio, quando ele se encontra-
va atracado no Porto de Pa-
ranaguá/PR.
A Polícia Federal e a Re-

ceita Federal, após trabalho
rotineiro de análise de risco de
cargas, determinaram que o
container, que tinha comodes-
tino o Porto de Gioia Tauro,
na Itália, fosse retirado do na-
vio e inspecionado, o que pos-
sibilitou a identificação de bol-
sas contendo a droga.
Foi instaurado inquérito po-

licial para apurar a autoria do
crime de tráfico transnacio-
nal de drogas. (Comunica-
ção Social da Polícia Fede-
ral em Itajaí)

Itumbiara (GO) - A PRF
apreendeu 30 quilos de pasta

Foram apreendidos mais de 20 kg de cocaína

PF prende 5 pessoas por tráfico de drogas
no Aeroporto Internacional de São Paulo

gagens despachadas, identi-
ficarem por meio do apare-
lho de raio-x, material orgâ-
nico nas estruturas de suas
malas. Os peritos federais
encontraram quase 9 kg de
cocaína em fundos falsos nas
três malas pertencentes aos
passageiros.
Policiais federais, em outra

ação, prenderam uma passa-
geira, que tentou passar pelos
pórticos migratórios, com 12

frascos de xampu contendo
cocaína diluída. O volume to-
tal da apreensão, que tinha
como destino a cidade de
Juba, no Sudão do Sul, somou
quase 8 kg.
Já no saguão do aeroporto,

policiais federais, em fiscali-
zação de rotina, prenderamum
homem, nacional daAustrália,
de 65 anos, que tentou despa-
char umamala commais de 6
kg de cocaína ocultos em suas

estruturas. O passageiro ha-
via realizado check-in para
voo com destino a Nice, na
França.
Os suspeitos serão enca-

minhados à Justiça Federal,
onde poderão responder
pelo crime de tráfico inter-
nacional de drogas. (Comu-
nicação Social da Polícia
Federal no Aeroporto In-
ternacional de São Paulo/
Guarulhos)

Divulgação/PF

PRF apreende 30 kg de cocaína em lataria de picape

base de cocaína escondidos
em umveículo na BR 153, em

Itumbiara, região sul do esta-
do, na manhã desta segunda-

feira (15).
O veículo, uma picape

Strada, recebeu ordem de
parada de uma equipe que
estava em ronda pela rodo-
via na altura do km 703, pró-
ximo à unidade operacional
da PRF.
O condutor, entretanto, fu-

giu para o matagal, abando-
nando o veículo na rodovia.
Ao realizarem buscas na

picape, os policiais localizaram
30 quilos de pasta base de
cocaína escondidos em table-
tes distribuídos na lataria da
caçamba.
A droga será encaminhada

para a polícia civil de Itumbi-
ara e as equipes policiais con-
tinuarão empenhadas nas bus-
cas pelo condutor foragido.
(Assessoria PRF)

Divulgação/PRF

PF e Receita apreendem mais de meia tonelada
de cocaína no Porto de Navegantes/SC

Divulgação/PF
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