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A Polícia Federal, em parceria
com a Fundação Nacional
do Índio (Funai, o Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente
e dos Recursos Naturais
Renováveis (Ibama), Força
Nacional, Corpo de Bombeiro
Militar do Maranhão
(CBMMA) e Batalhão de
Polícia Ambiental da Polícia
Militar do Maranhão (BPAPMMA), deflagrou uma
operação contra crimes
ambientais nas terras indígenas
maranhenses Alto Turiaçu,
Awá e Caru.
As ações, que foram
finalizadas nessa quinta-feira
(25), ocorreram nos últimos
dez dias. Segundo a PF, a
operação conjunta visou dar
cumprimento à decisão judicial
proferida pela Justiça Federal
no bojo de ação civil pública,
com vistas à paralisação das
atividades de extração ilegal
de madeira e minério, garantia
da posse e uso exclusivo dos
recursos naturais pelos povos
indígenas do território e
fiscalização ambiental.
As terras indígenas Alto
Turiaçu, Awá e Caru possuem

DIVULGAÇÃO PF

PF deflagra operação contra crimes
em terras indígenas do Maranhão

ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI
PODER LEGISLATIVO
CNPJ: 07.509.201/0001-68
AVISO DE LICITAÇÃO
ACÂMARA MUNICIPAL DE BURITI – MA,tornapúblico, que
realizará
licitação,namodalidadeTOMADADEPREÇOnº00
1/2021,dotipoMENORPREÇO,ADJUDICAÇÃO
GLOBAL,
(EMPREITADA GLOBAL) em 15/12/2021, ás 09:00h, tendo
como objeto Prestação de serviços de reforma do prédio da
câmara municipal Buriti.RECURSO:PRÓPRIO/ORÇAMENTO
GERAL. VALOR: R$ 261.000,00. EDITAL: Sede da Câmara
Municipal – Av. Candoca Machado, nº 125 – Centro - Buriti(MA),
25 de setembro de 2021

Agentes da PF atuam em áreas do interior maranhense em parceria com técnicos da Funai e do Ibama

uma área total de 822 mil
hectares, localizadas nos
remanescentes florestais da
Amazônia Oriental no Estado
do Maranhão. O Alto Turiaçu,
Awá e Caru são territórios
tradicionalmente habitados
pelo povo Awa (isolado),
Guajajara e Ka’apor, com uma
população aproximada de dois
mil índios.
Segundo a PF, durante as
ações foram lavrados autos
de infração com multas
aplicadas no valor total de
R$ 729.500 e termos de
embargo e Interdição de

PREGÃO ELETRONICO Nº 033/2021. - ARP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 064/2021.
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2021 PROCESSO
ADMINISTRATIVO Nº 064/2021. A Prefeitura Municipal de Centro do
Guilherme, por meio de sua COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
– CPL, torna público que realizará licitação na modalidade Pregão sob
a forma Eletrônica, nº 033/2021, cujo objeto o Registro de Preços de
Aquisições de combustível (Óleo Diesel S10, Óleo Diesel Comum, Gasolina
Comum) e Lubrificantes para o Município de Centro do Guilherme - MA. Na
modalidade Pregão para Ata de Registro de Preço, sob a forma eletrônica,
do tipo Menor Preço por item. Data da disputa: dia 10 de dezembro de
2021 às 09:00min horário de Brasília, no Portal de Compras do Governo
Federal –www.comprasgovernamentais.gov.br. O Edital e seus anexos
estão à disposição dos interessados na sala da Comissão Central de
Licitação de 2ª a 6ª feira das 08h00min às 12h00min, onde poderá ser
consultado e/ou obtido gratuitamente em mídia removível (pendrive ou
cd), adquirido de forma física (em papel) mediante ao recolhimento da
importância de R$ 50,00 (cinquenta reais) através de DAM (documento de
arrecadação municipal), pelo portal da transparência do município: http://
www.tranparencia.centrodoguilherme.ma.gov.br / e também disponível
no mural de licitações do TCE/MA: ou no Portal de Compras do Governo
Federal – www.comprasgovernamentais.gov.br. Esclarecimentos adicionais
deverão ser protocolados na Comissão Central de Licitação, no horário de
expediente ou por e-mail, no endereço eletrônico: pmcdcpl@gmail.com e
pelo fone: (98) 98195-2108. Centro do Guilherme - Ma, 23 de novembro de
2021. Carlos Antonio Gomes da Silva. Pregoeiro do município.

ESTADO DO MARANHÃO
CASA CIVIL
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2021 - CSL/CC
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 161.681/2021 - CC
A Casa Civil do Estado do Maranhão, por meio do seu Pregoeiro Oficial, torna público aos interessados
que em referência ao Pregão Presencial nº 011/2021 - CSL/CC, cujo objeto trata da contratação de
empresa especializada para o fornecimento de Material Gráfico – Capas de Processo, conforme
especificações, quantidades estimadas e condições estabelecidas neste Termo de Referência, visando
atender as necessidades da Casa Civil do Estado do Maranhão para o exercício de 2022, em vista de
esclarecimentos formulados por interessados, a Sessão Pública de abertura do certame, anteriormente
marcada para às 9h30 do dia 3 de dezembro de 2021, fica adiada até ulterior deliberação.
São Luís, 24 de novembro de 2021
Alexandre Mubarack Ayoub Maluf Filho
Pregoeiro Oficial /CC

aproximadamente 600
hectares. Foram interditadas
serrarias e movelarias
irregulares, bem como
foram realizadas apreensões
de madeira em tora e
beneficiada de variadas
essências (maçaranduba,
pau santo copaíba, angelim,
e um pequizeiro com
aproximadamente 200 anos de
existência), além de três armas
de fogo.
As equipes também
localizaram e erradicaram
pequenas roças de maconha
no interior da terra indígena.

Os investigados poderão
responder por crimes como
receptação qualificada (art.
180, §1° do CPB), transporte
e depósito de produto de
origem vegetal sem licença
válida, funcionamento
de estabelecimento
potencialmente poluidor
sem autorização, (artigo 46,
parágrafo único e art. 60 da
Lei 9.605/98). Participaram
da operação um total de 62
servidores dos seguintes
órgãos: Funai, Polícia Federal,
Ibama, Força Nacional, CBM e
BPA-PMMA.

PREGÃO ELETRONICO Nº 032/2021. - ARP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 062/2021.
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 062/2021. A Prefeitura Municipal de
Centro do Guilherme, por meio de sua COMISSÃO PERMANENTE DE
LICITAÇÃO – CPL, torna público que realizará licitação na modalidade
Pregão sob a forma Eletrônica, nº 032/2021, cujo objeto o Registro de
Preços de eventual contratação de empresa especializada na prestação
de serviços de serigrafia para atender as necessidades do município. Na
modalidade Pregão para Ata de Registro de Preço, sob a forma eletrônica,
do tipo Menor Preço por item. Data da disputa: dia 09 de dezembro de
2021 às 09:00min horário de Brasília, no Portal de Compras do Governo
Federal –www.comprasgovernamentais.gov.br. O Edital e seus anexos
estão à disposição dos interessados na sala da Comissão Central de
Licitação de 2ª a 6ª feira das 08h00min às 12h00min, onde poderá ser
consultado e/ou obtido gratuitamente em mídia removível (pendrive ou
cd), adquirido de forma física (em papel) mediante ao recolhimento da
importância de R$ 50,00 (cinquenta reais) através de DAM (documento
de arrecadação municipal), pelo portal da transparência do município:
http://www.tranparencia.centrodoguilherme.ma.gov.br / ou no Portal de
Compras do Governo Federal – www.comprasgovernamentais.gov.br e
também disponível no mural de licitações do TCE/MA. Esclarecimentos
adicionais deverão ser protocolados na Comissão Central de Licitação, no
horário de expediente ou por e-mail, no endereço eletrônico: pmcdcpl@
gmail.com e pelo fone: (98) 98195-2108. Centro do Guilherme - Ma, 22
de novembro de 2021. Carlos Antonio Gomes da Silva. Pregoeiro do
município.

DOCUMENTO PERDIDO
Informo para os devidos fins que eu LUCIANO PEREIRA DO VALE,
Policial Rodoviário Federal, perdeu sua carteira de identidade funcional
do DPRF entre os municípios de Timon e Teresina, no dia 16/11/2021.
Solicito a quem encontrar, ligar no Telefone 191, ou entregar em
qualquer unidade da Polícia Rodoviária Federal.

ALUGA-SE PARA EVENTOS
temporadas e finais de semana. reserve agora:

Piscina, campo de futebol, churrasqueira e toda estrutura que você merece.

99974-4522 / 98725-9606 / 98109-5310

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA/MA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA/MA.

AVISO DE LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021
A Prefeitura Municipal de São Pedro da Água Branca, Estado do Maranhão,
através do Presidente da Comissão Permanente de Licitação, nomeado
pela Portaria nº 011/2021 de 01 de janeiro de 2021, torna público que realizará às 08h00min (oito horas) do dia 10 de dezembro de 2021, na plataforma PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS, licitação na modalidade Pregão
Eletrônico, do tipo menor preço por item, tendo por objeto a contratação de
empresa para aquisição de veículo ambulância Tipo A – Simples Remoção Tipo Pick-up 4X4, de acordo com a proposta nº 11517066000/121003 do Ministério da Saúde, para atender as necessidades da Secretaria
Municipal de Saúde, conforme Edital e seus Anexos, na forma da Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Complementar nº 123/2006, Decreto Federal nº
10.024/2019, regulamentado pelo Decreto Municipal nº 002/2021, utilizando-se subsidiariamente as normas da Lei nº 8.666/93 e suas alterações
e demais normas pertinentes à espécie. Os trabalhos de julgamento do
certame serão conduzidos pelo Pregoeiro do Município e Equipe de Apoio.
O edital e seus anexos estão à disposição dos interessados nos seguintes endereços eletrônicos: www.saopedrodaaguabranca.ma.gov.br (portal
Transparência do Município), www.portaldecompraspublicas.com.br, bem
como através do Sistema de Acompanhamento das Contratações Públicas
– SACOP, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada à Rua
Presidente Geisel, nº 581, centro, Município de São Pedro da Água Branca/
MA, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08h00min às 12h00min, onde poderão ser consultados ou obtidos gratuitamente. Esclarecimentos adicionais
no endereço supra ou pelo e-mail cpl@saopedrodaaguabranca.ma.gov.br.
Alexsandro Tenório Rolim-Pregoeiro Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021
A Prefeitura Municipal de São Pedro da Água Branca, Estado do Maranhão,
através do Presidente da Comissão Permanente de Licitação, nomeado
pela Portaria nº 011/2021 de 01 de janeiro de 2021, torna público que realizará às 14h00min (quatorze horas) do dia 10 de dezembro de 2021, na
plataforma PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS, licitação na modalidade
Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por item, tendo por objeto a contratação de empresa para confecção de próteses dentárias, para atender as
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Edital e seus
Anexos, na forma da Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Complementar nº
123/2006, Decreto Federal nº 10.024/2019, regulamentado pelo Decreto
Municipal nº 002/2021, utilizando-se subsidiariamente as normas da Lei
nº 8.666/93 e suas alterações e demais normas pertinentes à espécie. Os
trabalhos de julgamento do certame serão conduzidos pelo Pregoeiro do
Município e Equipe de Apoio. O edital e seus anexos estão à disposição
dos interessados nos seguintes endereços eletrônicos: www.saopedrodaaguabranca.ma.gov.br (portal Transparência do Município), www.portaldecompraspublicas.com.br, bem como através do Sistema de Acompanhamento das Contratações Públicas – SACOP, na sala da CPL - Comissão
Permanente de Licitação, situada à Rua Presidente Geisel, nº 581, centro,
Município de São Pedro da Água Branca/MA, de 2ª a 6ª feira, no horário
das 08h00min às 12h00min, onde poderão ser consultados ou obtidos gratuitamente. Esclarecimentos adicionais no endereço supra ou pelo e-mail
cpl@saopedrodaaguabranca.ma.gov.br. Alexsandro Tenório Rolim-Pregoeiro Municipal.

Raimundo Vieira Brito
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE
VITORINO FREIRE
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº. 02/2021
A Prefeitura Municipal de Vitorino Freire/MA, localizada na Av. Wilson Branco,
S/N, Centro, Vitorino Freire - MA, CEP:65320-000, comunica aos interessados
que realizará licitação na modalidade Concorrência nº. 02/2021, do tipo Menor
Preço, no dia 04/01/2022,às14:00horas, cessando os efeitos da publicação anterior, objetivando a Contratação de empresa para os serviços de pavimentação asfáltica no Município de Vitorino Freire/MA, conforme escopo dos
serviços e valores constantes do ANEXO I, deste Edital.
O presente Edital estará à disposição dos interessados na Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Vitorino Freire - MA, situada à
Av. Wilson Branco, S/N, Centro, Vitorino Freire - MA, de segunda a sexta (exceto feriados) no horário das 08:00hs as 12:00hs, onde poderá ser consultado
ou obtido gratuitamente por meio digital, bem como pela internet, através do
nosso endereço eletrônico https://vitorinofreire.ma.gov.br/transparencia/licitacoes, através do e-mail: licitacaovitorinofreire@gmail.com ou por meio de cópia
impressa, mediante o recolhimento da importância de R$ 20,00 (vinte reais),
não reembolsáveis, através de DAM - Documento de Arrecadação Municipal,
referentes aos custos da reprodução ou via Mural de Licitações disponibilizado
no sistema do Tribunal de Contas do Estado – SACOP/MA.
A prefeitura Municipal de Vitorino Freire – MA, obedecerá a todos os protocolos sanitários estabelecidos pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e
demais Órgãos Sanitários no momento da Sessão.
Vitorino Freire (MA), 23/11/2021.
LEONARDO CÉSAR MACHADO DE JESUS
PRESIDENTE DA CPL
(SUBSTITUTO)

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS
FAMILIARES DE LIMA CAMPOS – MA.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA PARA
RATIFICAÇÃO DE ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA
Pelo presente Edital o Sindicato dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares de LIMA CAMPOS - MA, inscrito no CNPJ sob o Nº 05.730.205/0001-46, com Registro
Sindical 301.420-77, emitido pelo Ministério do Trabalho, com endereço na Rua Newton
Belo, Nº 794, Bairro Centro, CEP – 65.728-000, LIMA CAMPOS/MA, anteriormente denominado Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de LIMA CAMPOS, conforme
alteração aprovada em Assembleia Geral Extraordinária no dia 19/03/2016, e devidamente
averbada em 30/06/2016 sob o Nº 05-013 no Livro A-3, Fls. 39/41, Cartório de Ofício Único
Extrajudicial de LIMA CAMPOS/MA, através do seu presidente, CONVOCA, pelo presente
EDITAL todos os membros da categoria dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais ativos,
inativos e aposentados rurais: agricultores e agricultoras familiares do município de Lima
Campos/MA, para participarem da ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, que será
instalada e realizada por este Sindicato no dia 18 (dezoito) de dezembro de 2021, na sede
do Sindicato conforme endereço acima citado, com início às 10:00 (dez) horas, em primeira
convocação ou em segunda convocação no mesmo dia e local, às 10:30hs, com quórum
na forma estatutária, com a finalidade de tomarem parte, discutirem e ao final deliberarem a
respeito da seguinte ordem do dia: 1) Ratificação das alterações estatutárias da representação sindical da categoria profissional dos trabalhadores Rurais, da denominação da entidade e outras decorrentes das anteriores, realizadas durante a assembleia geral extraordinária do dia 19 de março de 2016, sendo: a) Ratificar a alteração estatutária da representação
sindical profissional do Sindicato para a categoria profissional dos trabalhadores rurais agricultores e agricultoras familiares ativos e aposentados, proprietários ou não, que exerçam
suas atividades no meio rural, individualmente ou em regime de economia familiar, em área
igual ou inferior a 02 módulos rurais, nos termos do Decreto Lei 1.166/1971, no Município
de Lima Campos/MA; b) Ratificar a alteração estatutária da denominação do Sindicato para
Sindicato dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares de Lima Campos/
MA; 2) Outros assuntos: a) implantar paridade de gênero nos cargos da Diretoria, Conselho
Fiscal, Comissão Eleitoral e suas respectivas suplências; b) Distribuição, unificação dos
cargos e atribuições da Diretoria; c) composição do Conselho Fiscal e Comissão Eleitoral;
d) Regras do Processo de criação de Delegacias Sindicais; e) Critérios para realização do
Processo Eleitoral; f) Adequação das Assembleias Gerais e Eleitorais; 3) Ratificar todas as
outras alterações estatutárias realizadas, decorrentes dos itens anteriores.
Lima Campos - MA, 25 de novembro de 2021.
Antônio José Barbosa Victor dos Santos
Presidente do Sindicato - CPF: 354.468.543-49 – NIT: 11645878826. Endereço: Povoado
Quilombola Bom Jesus, Zona Rural, CEP: 65.728-000 Lima Campos/MA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO – MA
AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA
TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2021
A Prefeitura Municipal de São Luís Gonzaga do Maranhão, Estado do Maranhão,
Através da Comissão Permanente de Licitação-CPL, instituída pela Portaria nº
005/2021 de 04 de Janeiro de 2021, torna público que realizará às 15h30min
(quinze horas e trinta minutos) horário local do dia 14 de Dezembro de 2021, na
Sala da Comissão Permanente de Licitações, localizada na Herculano Parga,
nº 120, Centro de São Luís Gonzaga do Maranhão, Licitação na modalidade
Tomada de Preços, do tipo menor preço global tendo por objeto a Contratação
de Pessoa Jurídica para prestação dos serviços de Assessoria e Consultoria no
acompanhamento de convênios federais e estaduais, elaboração das propostas,
projetos de captação de recursos, consultas prévias e planos de trabalho, formalizando todo acompanhamento necessário e elaboração de prestação de contas
junto aos órgãos concedentes, de acordo com as determinações normativas e
legais de cada Instituição, de interesse desta Administração Pública Municipal
de São Luís Gonzaga do Maranhão/MA, para o exercício 2022, conforme Edital
e Anexos, na forma da Lei Federal n° 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas
alterações, Lei Complementar n°. 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº
147/2014 e demais normas pertinentes à espécie. O Edital e seus Anexos estão
à disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08h00min às 12h00min horas, onde poderão ser consultados e obtidos
gratuitamente. Esclarecimentos adicionais ou solicitação do edital pelo email:
cplsaoluisgonzaga@outlook.com. São Luís Gonzaga do Maranhão - MA, 22 de
Novembro de 2021.Rafael Luís Morais Araújo, Presidente da CPL.

