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Geral

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

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

VENDE-SECHÁCARAPERTODAFACIMP

Vende-se um imóvel de 12.021 metros quadrados envol-
vendo as ruas doCoqueiro eMarechal Rondon, no JardimSão
Francisco, ao lado do Parque Santa Lúcia e Vila Independen-
te, em Imperatriz (MA). O local é conhecido por �Piscinão�.
A área conta com casa com suíte, 3 quartos, área de ser-

viço, cozinha, banheiros, galpão, mais uma casa na frente e
muita área verde e mina d´água, incluindo açaizal.
Contato: Lima Rodrigues pelo telefone (WhatsApp) 94-

99222-7140

- Motorista para carga e munck; CNH AB
- Pintor de Serigrafia
- Costureira
- Pizzaoilo
- Cozinheira
- Boleira
- Salgadeira
- Técnico em Telecomunicação
- Técnico em Nutrição
-Auxiliar de Expedição
- Porteiro - PCD
- Auxiliar de Operação
- Mecânico de Suspensão
- Empregada Doméstica
- Mecânico de Caminhões a Diesel
- Técnico em Refrigeração de Ar Condicionado
- Atendente de Loja - PCD
-Auxiliar deAçougue
- Atendente Balconista
- Eletricista de Veículos
- Mecânico Para Caminhões
- Cozinheiro Industrial.

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

Fone: (99) 99164-2090.

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.

PEDIDODELICENÇAAMBIENTALDEREGULARIZAÇÃO

TJ & OLIVEIRA COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI. inscrito no
CNPJ 42.837.588/0001-82, toma público que requereu junto à Secretaria
Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos- SEMMARH, o Pedi-
do de LicençaAmbiental de Regularização, localizado naAv. Pedro Neiva
de Santana, n° 50, Parque das Palmeiras, Imperatriz-MA. conforme pro-
cesso SEMMARH n° 4582/2022.

ESTADODOMARANHÃO
PREFEITURAMUNICIPALDE SÃO JOÃODO PARAISO - MA

CNPJ: 01.597.629/0001-23
COMISSÃOPERMANENTE DE LICITAÇÃO/CPL

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº 009/2022 - SRP
PORTALDE COMPRAS PUBLICAS.COM.BR

A Prefeitura Municipal de São João do Paraiso - MA, com sede na rua
Marcos Silva - CEP: 65973-000 - Centro - São João do Paraiso - MA, por
intermédio do Pregoeiro Municipal, instituído pela Portaria nº 109/2021 de
28 de maio de 2021, torna público que, com base na Lei Federal nº 10.520/
02, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 029/2020, art. 15 da Lei nº
8.666 regulamentado pelo Decreto Municipal 031/2020, Lei Complementar
nº 123/2006, regulamentado pelo Decreto Municipal nº 032/2020, e de-
mais normas atinentes à espécie, realizará às 08:30hs (oito horas e
trinta minutos) do dia 10 de outubro de 2022, a licitação na modalida-
de PREGÃO, na forma ELETRONICA, DO TIPO Menor Preço, por item,
objetivando a Registro de Preços para eventual aquisição de combustí-
veis para o abastecimento e manutenção de veículos visando atender as
diversas secretarias da administração pública de São João do Paraiso -
MA. Este Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no
endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00hs (oito horas) às
13:00hs (treze horas), onde poderão ser consultados gratuitamente ou
obtidos por meio digital pela internet, através do nosso endereço eletrôni-
co no site: https://www.saojoaodoparaiso.ma.gov.br. Ou no site:
www.portaldecompraspublicas.com.br. São João do Paraiso - MA, em 22
de setembro de 2022. Ilton Rodrigues de Sousa Pregoeiro.

ESTADODOMARANHÃO
PREFEITURAMUNICIPAL DE JOÃO LISBOA (MA)

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO nº 028/2022 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
para o fornecimento de refeições, marmitex e coffe break. CÓDIGOUASG:
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: 13 de outubro
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, no Mu-
ral 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 Munici-
pal), 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
MARCOS VENÍCIO VIEIRA LIMA - PREGOEIRO

ESTADODOMARANHÃO
PREFEITURAMUNICIPALDEBURITIRANA�MA
COMISSÃOPERMANENTEDE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO

PRESENCIAL Nº 014/2022 � CPL (SISTEMA DE REGISTRO DE PRE-
ÇOS - SRP)_OBJETO: Aquisição eventual e futura de equipamentos e
suprimentos de informática ABERTURA: 13 de outubro de 2022 às 08:00
horas. ENDEREÇO: Rua Ney Braga s/n Centro � Buritirana � MA. TIPO
LICITAÇÃO: Menor Preço por Item. OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital e
seus anexos poderão ser consultados e obtidos gratuitamente por meio do
site www.buritirana.ma.gov.br ou mediante solicitação ao Pregoeiro e o
pagamento no valor de R$ 20,00 (vinte reais), a ser recolhido através de
Documento de Arrecadação Municipal � DAM, estando disponível para
atendimento em dias úteis, das 08:00 às 12:00 horas, na sede da Comis-
são Permanente de Licitações sito na Rua Ney Braga s/n, Centro, Buritira-
na �MA.MURILOSANTOSNOGUEIRA - PREGOEIRO

COMUNICADO
POSTOMINASGERAISLTDA., CNPJ: 06.364.897/0001-19, loca-

lizado nomunicípio Estreito/MA, torna público que RECEBEU da Secre-
taria do Estado doMeioAmbiente e Recursos Naturais - SEMAaRenova-
ção da Licença Ambiental de Operação para Transporte Rodoviário de
Produtos Perigosos. Proc. n° 242541/2021. Licença no 11868052022. Em
20/09/2022.

ESTADODOMARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

AVISODE LICITAÇÃOPREGÃOELETRÔNICON° 015/2022
ACâmaraMunicipal de Imperatriz - MA, localizada Rua Simplício Morei-

ra, n° 1185, Centro, Imperatriz - MA, através da sua Pregoeira, instituída
pela portaria n° 001/2022, torna público que, com base na Lei Federal n°
10.520/2002, Resolução n° 001/2022, aplicando-se, subsidiariamente, no
que couberem, a Lei Federal nº 8.666/1993, a Lei Complementar nº 123/
2006 e demais normas pertinentes à espécie, realizará às 09:00hs (nove
horas) do dia 07 de outubro de 2022, a licitação na modalidade PREGÃO,
na forma ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço, por Item, tendo por objeto,
Contratação de empresa para prestação dos serviços especializados de
disponibilização de cópias de segurança de dados (backup como servi-
ço), incluindo a manutenção mensal do sistema de armazenamento e ser-
viço de Digitalização de documentos, incluindo todo o acervo dos docu-
mentos do arquivo geral da Câmara Municipal, de interesse da Câmara
Municipal de Imperatriz. Este Edital e seus anexos estão à disposição dos
interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 07:30hs
(sete horas e trinta minutos) às 13:30hs (treze horas e trinta minutos),
onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos mediante recolhi-
mento da importância de R$ 30,00 (trinta reais), que deverá ser feito
através de deposito e ainda estará disponível no site: http://
www.camaraimperatriz.ma.gov.br/ - Esclarecimentos adicionais, no mes-
mo endereço.

Imperatriz - MA, 27 de setembro de 2022.

Hayanne Kliscia Lima da Silva
Pregoeira

A Polícia Federal (PF) concluiu o relatório final do inquérito
aberto para investigar a morte de Genivaldo de Jesus Santos,
ocorrida em maio durante uma abordagem da Polícia Rodoviária

A PolíciaMilitar e a Po-
lícia Rodoviária Federal
(PRF) localizaram 42 ta-
bletes de maconha que es-
tavam sendo transportados
em bolsas em um ônibus
de passageiros na BR-153,
emGuaraí, no sábado (24).
A ação faz parte da ope-

ração Hórus, realizada em
parceria com o Ministério
da Justiça e Segurança Pú-
blica, visando coibir o trá-
fico interestadual de drogas.

Genivaldo de Jesus Santos quando
era colocado na viatura

PF indicia agentes da PRF por homicídio
qualificado no Caso Genivaldo

Inquérito foi concluído e encaminhado ao Ministério Público Federal
reprodução/ redes sociais

Federal (PRF) no município de Umbaúba, no sul do estado de
Sergipe. O relatório, entregue hoje (26) ao Ministério Público
Federal (MPF), indicia três agentes da PRF por abuso de autori-
dade e homicídio qualificado.
�O inquérito policial foi encaminhado, nesta segunda-feira (26/

9), ao Ministério Público Federal para providências de sua com-
petência, permanecendo a Polícia Federal à disposição para quais-
quer outras eventuais diligências julgadas necessárias ao apura-
tório�, disse a PF, em nota.
Amorte de Genivaldo ganhou projeção nacional por causa das

imagens veiculadas na internet, que mostram a vítima presa den-
tro de uma viatura esfumaçada. Genivaldo se debate com as per-
nas para fora enquanto um policial rodoviário mantém a tampa
do porta-malas abaixada, impedindo o homem de sair. Segundo o
Instituto Médico Legal (IML) do estado, Genivaldo morreu de
insuficiência aguda secundária a asfixia. Ele teria sido parado pelos
agentes por trafegar de moto sem capacete.
A PF indiciou três agentes por homicídio qualificado. Isso sig-

nifica que se trata de um homicídio cometido em circunstâncias
que tornam o crime mais grave do que já é. Nesse caso em espe-
cífico, foi considerada a prática da asfixia na morte de Genivaldo
e da impossibilidade dele se defender.
Os agentes seguem afastados de suas funções, mas não estão

presos. Por meio de nota, a Polícia Federal agradeceu as
colaborações prestadas pela Secretaria de Segurança Pública de
Sergipe, em especial, o Instituto Médico Legal do Estado de
Sergipe; e pela Polícia Rodoviária Federal, �pela agilidade no aten-
dimento às demandas da investigação�.
Em nota, o MPF confirmou o recebimento do inquérito e ex-

plicou que terá 15 dias para análise do inquérito e apresentação de
denúncia. Após a conclusão do inquérito, a PF citou as colabora-
ções da PRF e de outros órgãos nas investigações. (AgênciaBrasil)

Uma operação conjun-
ta da Polícia Rodoviária
Federal (PRF) e do Gru-
po de Operações com
Cães da Polícia Militar
(GOC), resultou na apre-
ensão de 2 kg de maco-
nha e 1,62 kg de cocaí-
na, dando prejuízo de
aproximadamente R$ 105
mil ao crime organizado.
A droga foi apreendi-

da durante uma fiscali-
zação feita em um ôni-
bus vindo de São Paulo
(SP) com destino a Ca-
xias (MA), na tarde de
sexta-feira (23/9), em
Guaraí. Durante a veri-

Droga tinha como destino a
cidade de Altamira (PA)

Passageira embarca em ônibus com três
bolsas recheadas de drogas e acaba presa

Durante a abordagem, foram localizadas três bolsas contendo
42 tabletes de maconha, totalizando 19 kg. As drogas apreendi-
das representam prejuízo de R$ 190 mil ao crime organizado.
A proprietária das bolsas, de 22 anos, foi identificada e disse

que havia embarcado no estado de São Paulo com destino
a Altamira (PA). A jovem e as drogas foram apresentadas na
Delegacia de Polícia Civil de Guaraí para a lavratura de demais
procedimentos legais.

PMTOAJUDAEMBUSCASNORIOARAGUAIA
Ainda no sábado (24), a PolíciaMilitar do Tocantins auxiliou o

Corpo deBombeirosMilitar no resgate de um jovemde 21 anos que
havia desaparecido no Rio Araguaia, no município de São Félix
do Araguaia, no estado do Mato Grosso.
Após ser acionada para auxiliar nas buscas de uma embar-

cação no RioAraguaia, o GrupamentoAéreo da Polícia Militar
do Estado do Tocantins (GRAER-PMTO), prestou apoio à
equipe especializada do Corpo de Bombeiros com o transporte
aéreo de mergulhadores da corporação até a cidade de São
Félix do Araguaia, estado do Mato Grosso, evitando o demo-
rado deslocamento terrestre. (AF Notícias)

Caixa onde estava
parte da droga

Encomenda anônima despachada
em ônibus tinha cocaína e maconha
Apreensão ocorreu durante fiscalização na BR-153, em Guaraí

Polícia Militar

ficação no bagageiro do veículo, o cão farejador indicou a
existência de drogas no local.
Os produtos estavam escondidos em uma caixa de pape-

lão que continha um som portátil, despachada em São Paulo
(SP), com destino a cidade de São João dos Patos (MA). A
caixa foi entregue à transportadora, sendo desconhecido o
seu remetente, assim como a destinatária.
Os entorpecentes foram apresentados na Delegacia de

Polícia Civil de Guaraí para lavratura de demais procedi-
mentos legais. (AF Notícias)
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