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Prefeitura de Magalhães de  Aim 'class°  

MODALIDADE 

VISTO: 
2 SCARRO TIPO 2 UND 8 120 45 5.400,00 

PASSEIO 
INDEPENDENTE DE 
MARCA OU lavagem 
simples, pretinho nos 
pneus com 
higienização dos 
bancos e  silicone  por 
dentro 

Secretaria de Assistência Social: 

dentro. 

UND LAVAGE  MX  LAVAGEM VALOR VALOR 
MÊS X ANUAL UNT TOTAL 

ANUAL 

UND 8 120 45 5.400,00 

UND 12 150 25 3.750,00 

ITEM DESCRIÇÃO QTD 
SERVIÇOS VEICULO 

1 SCARRO TIPO 2 
PASSEIO 
INDEPENDENTE DE 
MARCA OU lavagem 
simples, pretinho nos 
pneus com 
higienização dos 
bancos e  silicone  por 
dentro. 

2 MOTO 3 
INDEPENDENTE DE 
MARCA OU 
MODELO. lavagem 
simples, pretinho nos 
pneus com 
higienização dos 
bancos. 

Prefeitura de Magalhães de Almeida/MA, 10 de junho de 2021. 

Autor: Franciel Pessoa da Silva 
Código de identificação: d6d395dec52ee73e44bca523a4ade0bf5c73472d 

PREGÃO PRESENCIAL — SRP 009/2021 

AVISO DE LICITAÇÃO. 
A Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de MAGALHÃES DE ALMEIDA, Estado do Maranhão, torna público, para conhecimento dos 
interessados que fará realizar, sob a égide da Lei n.° 10.520/02, e subsidiariamente as disposições da Lei n.° 8.666/93 e suas alterações 
posteriores, licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor prego, que tem por objeto contratação de empresa para 
fornecimento de de serviços de manutenção de equipamentos de informática e impressoras para atendimento das Secretarias 
municipais da Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida/MA, o certame se realizará no dia 23 de junho de 2021, ás 09:00 presidida 
pela Pregoeira desta Prefeitura Municipal, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua Manoel Pires de Castro, 279 Centro, 
Magalhães de Almeida - MA. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na prefeitura municipal. Esclarecimentos adicionais no mesmo 
endereço e/ou pelo telefone (98) 3483-1122, das 08:00 as 12:00hs. 
Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida/MA, 10 de junho de 2021. Paula Lima Costa, Pregoeira Municipal. 

Autor: Franciel Pessoa da Silva 
Código de identificação: 970a66b04d0a06bb07043bb4ad540f062f068437 

CHAMADA PÚBLICA N° 001/2021 
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ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES DE ALMEIDA 

Rua Manoel Pires de Castro, 279- Centro - CEP 65.560-000 
Magalhães de Almeida - Ma  

CNN:  06.988.976/0001-09 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA.AVISO DE 

LICITACAO. PREGÃO PRESENCIAL SRP 009/2021. A Pregoeira Oficial 

da Prefeitura Municipal de MAGALHAES DE ALMEIDA, Estado do  

Maranhao,  torna público, para conhecimento dos interessados que 

fará realizar, sob a égide da Lei n.o 10.520/02, e subsidiariamente as 

disposições cia Lei n.o 8.666/93 e suas alterações posteriores, licitação 

na modalidade Pregão Presencial, do tipo  meson  preço, que tem por 
objeto contratação de empresa para fornecimento de de serviços de 

manutenção de equipamentos de informática e impressoras para 

atendimento das Secretarias municipais da Prefeitura Municipal de 

Magalhaes de Almeida/MA, o certame se realizara no dia 23 de junho 

de 2021, As 09:00 presidida pela Pregoeira desta Prefeitura Municipal, 
na saia da Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua Manoel 

Pires de Castro, 279 Centro, Magalhães de Almeida Ma. O edital e 

seus anexos encontram-se disponiveis na prefeitura municipal. Escla-

recimentos adicionais no mesmo endereço elou pelo telefone (* 98) 

3483-1122, das 08:00 as 12:00hs. Paula Lima Costa, 

ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES DE ALMEIDA  

CNN:  06.988.976/0001-09 

CHAMADA PÚBLICA N. 001 /2021.PARA AQUISICAO DE GENEROS 

ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FA-

MILIAR RURAL, PARA A MERENDA ESCOLAR. A Secretaria municipal 

de educaçáo juntamente com a comissão permanente de licitação, 

devidamente autorizada por portaria do executivo, torna público 

que realizará CHAMADA PUBLICA No 001/2021. Regido pela Lei no. 

11.947/2009 e Resolução/CD' FNDE mi. 38/2009. Objeto: Aquisição 

de Géneros Alimentícios para a Alimentação Escolar Diretamente da 

Agricultura Familiar, Sessão: 30 de junho de 2021 Horário: 08:30h5 

para receber os projetos de venda sendo presidida pela Presidente da 

CPI_ desta Prefeitura Municipal, na sala da COMiSSàO Permanente de 

Licitação, situada na Rua Manoel Pires de Castro, 279 Centro, Maga-

lhães de Almeida - Ma o Edital está à disposição dos interessados, no 

endereço supra, de 2° a 6° feira, no horario das 08:00 as 12:00 horas, 

onde tambern poderão ser obtidos esclarecimentos adicionais, custo 

do Edital 01 RESMA DE PAPEL A4). MAGALHAES DE ALIV1EIDA/IVIA, 08 

de junho de 2021 Paula Lima Costa - Pies  CPL.  

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA  

CNN:  06.988.976/0001-09 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES DE ALMEIDA 

iiiiATO AVISO DE LICITAÇÃO 

##ATO TOMADA DE PREÇO 002/2021. 

##TEX A Presidente da  CPL  da Prefeitura Municipal de MAGALHÃES 

DE ALMEIDA, Estado do Maranhão, torna público, para conhecimento 

dos interessados que fará realizar, sob a égide da Lei n."8.666/93, e suas 

alterações posteriores, licitação na modalidade TOMADA DE PREÇO 
com do tipo menor preço global, que tem por objeto contratação de 

empresa para execução dos serviços de implantação e melhoramento 

de sistema de Abastecimento agua no municipio, o certame rea-

lizará no dia 28 de junho de 2021, as 08:30 horas (horário de  Brasilia),  

sendo presidida pela Presidente da  CPL  desta Prefeitura Municipal, na 

sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua Manoel Pires 

de Castro, 279 Centro, Magalhães de Almeida - Ma. Recurso: Proprio 

1FPN/1). A ser regida pelas normas deste Edital, pelas disposições da 

Lei Federal no 8.666/93 e demais legislação pertinente, O Edital, esta 

disposição dos interessados no endereço supra, de 2° a 60  feira, no 

horario das 0800  ás12:00  horas, onde também poderão ser obtidos 

esclarecimentos adicionais, custo do Edital 01 ( uma) resma de papel 4. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES DE ALMEIDA 

41 
##ATO AVISO DE LICITAÇÃO 

:#ATO PREGÃO ELETRONICO --- SRP 012-2021. 
0 

#44TEX A Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de MAGALHÃES 

DE ALMEIDA, Estado do  Maranhao,  torna público, para conhecimento 

dos interessados que fará realizar, sob a égide da Lei n." 10.520/02, 

Decreto ri' 10,024/19 e subsidiariamente as disposições da Lei ri" 

8.666/93 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão 

Eletrônico  corn  registro de preço, do tipo menor preço global, que 

tem por objeto contratação de empresa para execução dos serviços 

de pavimentação em bloco  inter  travado no município de Magalhaes 

de Almeida, RECURSO: FEDERAL CODEVASF -  CV  8.123.00/2020 E 

SICONV: 900910 certame se realizara no dia 24 de junho de 2021, as 

08:30 horas (horário de  Brasilia),  através do uso de recursos da tecno-

logia da informação,  site  https://www.portaidecompraspublicas.com.  

be  sendo presidida pela Pregoeira desta Prefeitura Municipal, na sala 

da Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua Manoel Pires 

de Castro, 279 Centro, Magalhães de Almeida -- Ma. O edital e seus 

anexos encontram-se disponiveis na pagina  web  do Portal de Compras 

Públicas --- endereço https://www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço elou pelo telefone 

1* 98) 3483-1122, das 0800 as 12:00hs. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES DE ALMEIDA 

##ATO AVISO DE LICITAÇÃO 

##ATO PREGÃO ELETRONICO - SRP 013-2021. 

##TEX A Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de MAGALHÃES 

DE ALMEIDA, Estado do Maranhão, torna público, para conhecimento 

dos interessados que fará realizar, sob a egide da Lei n.o 10.520/02, 

Decreto n.0 10.024/19 e subsidiariamente as disposições da Lei n.0 

8.666/93 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão! 

41111 

 'etrônico com registro de preço, do tipo menor preço global, que tem 

:r objeto contratação de empresa para Estradas vicinais no munic f--1 

A° de Magalhaes de Almeida, RECURSO: FEDERAL CODEVASF - CVl  

8.317.00/2019 E SICONV: 888456 certame se realizará no dia 24 de 

junho de 2021,  Ss  14:00 horas  °loran()  de  Brasilia),  atraves do uso de 

recursos da tecnologia da informação,  site  https://www.portaldecom-

praspublicas.com.br, sendo presidida pela Pregoeira desta Prefeitura 

Municipal, na sala da Comissao Permanente de Licitação, situada na 

Rua Manoel Pires de Castro, 279 Centro, Magalhães de Almeida - Ma. 

0 edital e seus anexos encontram-se disponíveis na pagina  web  do 

Portal de Compras Públicas- endereço https://www,portaldecompras-

publicas.com.be  Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço e/ou 

pelo telefone 1* 98) 3483-1122, das 08:00 as 12:00hs. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES DE ALMEIDA 

##ATO AVISO DE LICITAÇÃO 

##ATO PREGÃO ELETRONICO SRP 014-2021. 

##TEX A Pregoeira Oncial da Prefeitura Municipal de MACiALHAES 

DE ALMEIDA, Estado do  Maranhao,  torna público, para conhecimento 

dos interessados que fará realizar, sob a égide da Lei n.0 10.520/02, 

Decreto reo 10.024/19 e subsidiariamente as disposições cia Lei reo 

8.666/93 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão 

Eletrónico COM registro de preço, do tipo rnenor preço global, que  tern  

por objeto contratação de empresa para fornecimento de material e 

equipamento de informática, para atendimento da prefeitura Munici-

pal de Magalhaes de Almeida, certame se realizara no dia 28 de junho 

de 2021, ás 10:00 horas (horário de  Brasilia),  através do uso de recursos 

da tecnologia da informação,  site  https://www.portaldecompraspubli-

cas.com.br, sendo presidida pela Pregoeira  siesta  Prefei tiara Municipal, 

na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua Manoel 

Pi res de Castro, 279 Centro, Magalhães de Almeida - Ma. 0 edital e seus 

anexosencontram-sedisponiveis na pagina  web  do Portal de Compras 

Públicas endereço https://www,portaldecompraspublicas.com.br. 

Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço elou pelo telefone 

1. 98) 3483-1122, das 08:00 as 12:00hs, 

O Poder Judiciário do  
Maranhao,  por meio da Cor-
regedoria Geral da Justiça e 
do  Forum Des.  Sarney Costa, 
fez o descarte consciente de 
cerca de 80 mil processos, 
resultando em 64 toneladas 
de material entregues a 
Cooperativa de Reciclagem 
de São Luís (COOPRESL). 
A solenidade, realizada de 
forma simbólica, aconteceu 
na manhã desta quinta-fei-
ra (10), na sede da Divi-
são de Gestão e Controle 
Documental da CGJ-MA, 
no Parque Pindorama, e 
contou com a participação 
do corregedor-geral da Jus-
tiça, desembargador Paulo 
Velten, do desembargador 
Jorge Rachid Mubárack Ma-
luf (presidente do Núcleo 
Socioambiental do Tribunal 
de Justiça), da juiza  Andrea 
Perlmutter  Lago, diretora 
do  Forum  Sarney Costa, do 
juiz auxiliar Márcio Brandão, 
dentre outros. 

De acordo com Maria José 
Castro, diretora administrati-
va da COOPRESL, esse mate- 

papel e que colaboram, de 

forma significativa, para o 
sustento de tantas pessoas":, 
afirmou ela, ressaltando que 
o material reciclado retorna 
para a sociedade em forma 
de papel toalha, papel higi-
Onico e até bolsas. 

O presidente da coo-
perativa, Sebastião Lemos, 
destacou que tudo que e" ar-
recadado com o material re- 

Um espaço no coração 
do Centro Histórico de São 
Luis que guarda histórias 
sobre os maranhenses con-
tadas a partir da culinária. 
Esse é o Museu da Gastro-
nomia Maranhense, que 
completa dois anos de fun-
cionamento neste domingo 
(13). Para marcar a data, o 
local recebe uma decoração 
exclusiva para a ocasião, 
alem da apresentação de 
caixeiras que tocarão seus 
instrumentos musicais das 
janelas do casarão que abri-
ga o museu, fazendo alusão 

Festa do Divino Espirito 
Santo. 

O espaço estará aberto 
para visitaç:ão das 141130 as 
18h atendendo grupos de 
ate cinco pessoas, devido 
as medidas sanitárias vigen-
tes. O Museu fica localizado 
na Rua da Estrela, 82, Cen-
tro. Desde a sua abertura, ja 
passou por diversas modifi-
cações para estar atualizado 
e apresentar novidades aos 
visitantes. 

"Este ano, .ja realizamos 
troca de peças do acer-
vo, criarmos urna websérie 
temática, criamos es- 
paço instagramável, Ian-
çamos audioguia e o guia 
em Libras. Estarmos em um 
processo de atualização 
constante do espaço, onde 
quem visitar pela primeira 
vez e quem revisitar tam- 

colhido é dividido em partes 
iguais entre os cooperados: 
"Realizamos, a cada mês, o 
apanhado do que foi recicla-
do e dividimos para todos, 
igualmente. Começarnos de-
vagar,  ern  meados de 2003, 
com poucos cooperados 
agora estamos com uma es-
trutura satisfatória, ajudando 
familias que dependem da 
reciclagem". 

bém vai encontrar surpresas 
sobre o Maranhão", explicou 
o secretário municipal de 
Turismo, Saulo Santos. 

O Museu da Gastrono-
mia Maranhense conta com  
areas  de representação da 
cultura maranhense que 
envolvem a gastronomia, 
denominadas 'Estacões'. 
Na 'Casinha da Roça', por 
exemplo, ha vários itens 
sobre os costumes do in-
terior do Maranhão em 
relação à culinaria..16 na 
'Natureza Viva', estão as  re  - 
presentações dos  principals  
alimentos disponiveis na 
natureza, como os frutos 
do mar. A 'Casa das Tulhas' 
apresenta aos visitantes 
grande variedade de produ-
tos encontrados no Estado. 
Na estação dos festejos, a 
'Festa do Divino Espirito 
Santo'  tern  destaque  corn  
uma decoração que reme-
te as comidas apreciadas 
durante aevento. 

No ambiente, o visitante 
recebido por um guia de 

turismo, que conta a histo-
ria do  Maranhao  através dos 
alimentos. O  tour  também 
pode ser feito individual 
com um fone de ouvido, 
escutado através do Spotify 
ou Google Podcast ou assis-
tido  ern  libras via YouTube. 
uma importante valorização 
da cultura e tradição feita 
pela Prefeitura de São Luis, 

judiciário realiza entrega de mais de 60 

toneladas de material recklivel a cooperativa 
O desembargador Jorge Rachid enfatizou a importância da consciência ambiental de todos. 

rial entregue pelo Judiciário 
beneficiara muitas pessoas. 
"Alem do beneficio para o 
meio ambiente, esse mate-
rial que recolhemos sempre 
aqui, em virtude do termo de 
cooperação que assinamos, 
em 2016, com o Tribunal de 
Justiça, vem para ajudar  di--
retamente 26 famílias. Agra-
decemos aos órgãos que se 
sensibilizam com o nosso 

COMEMORAÇÃ 

Prieitura fará programação especial petos dois anos do 
Museu da Gastronomia Maranhense neste domingo (13) 



AS OPERAÇÕES DESTA QUINTA RESULTARAM NA PRISÃO DE AO  
MENDS  79 PESSOAS 

CI 

• 

MAURO PINZETTA 

PEDRO HENRIQUE CERVI  

• 

VOLiii" 

PriP t„;.. 401 

IPOLÍCIA 
Email: extraiedacao@gmall.com  

Ufa* • _,11.14,41,101.0 

Gaeco e Federal fecham cerco 
contra o PCC no Maranhão e Piauf 

(YiETIVO DFSARTICULAR A ATUAÇÁO DA FACÇÃO EM TERESINA, TIMON E CAXIAS 

.iniciaiS: B foi preso- 
airrodo:Lira„. 

e acordo com .a 
..•oacti.sado.fol.condenadOpela 

ratica do;cri me tipificado 
• :n4 lei :11343.,  art.  33 (trafico 

e. drOgas):. O traficante foi 
.eva.dd .p a ra .P.:.Complexa 

..PerliteriOariode'Pedrinhass. O Grupo de Atuação 
Especial no Combate as 
Organizações Criminosas 
(Gaeco) do Ministério  Public°  
do Maranhão, em parceria 
com c, Gaeco do  Piaui,  Policia 
Civil do  Maranhao  e Instituto 
de Criminalistica de TiMOrl 
deflagraram, na  manila  desta 
ouinta-feira (10), a Operação 
Mormaço. 

O objetivo da operação 
fol desarticular regionalmente 4.  ação Primeiro Comando 

Ipital (PCC) com atuação 
..erestadual. Foram alvos 

pessoas físicas e jurídicas  ern  
Tere.sina-PI, Timor, e Caxias, 
no Maranhão. Paralelamente 
e de forma articulada, as 
Superintendências da Polícia 
Federal nos dois estados 
realizaram a Operação 
Hesíodo, que tem alvos em 
comum  cam  a Operação 
Mormaço. 

A Operação Mormaço 
resultou na prisào de ao 
menos 5 pessoas e a Hesiodo 
prendeu 14.  Urn  dos presos 
pela PF em  Teresina  ("2 ligado 
ao trafico de drogas  corn  
atuação na fronteira do Brasil 
com a  Bolivia.  

As duas operações 
apreenderam drogas, armas 
de fogo, veiculos de luxo, 
documentos falsos, dinheiro 

muitos equipamentos 
eletrônicos. 

As investigações, 
iniciadas ha cerca de um ano, 
mostraram que a organização 
criminosa PCCtem um sistema 
de lavagem de dinheiro 
sofisticado, com a utilização de 
empresas para o escoamento 
dos valores resultantes de 
negocios  cons  drogas ilícitas, 
armas de foaos, veiculos e 
peças de automoveis, alem de 
outras atividades. 

Por meio de alguns 
investigados e de pessoas 
ligadas a eles, o dinheiro era 
aplicado em agências  

veiculos, arenas esportivas 
e aquisição de imóveis, 
além de outros segmentos 
empresariais. Essa manobra 
financeira tinha a  dare  
intenção de dificultar o 
rastreamento dos valores. 

Apos representação 
formulada pelo  Dacca  
maranhense, a  la  Vara 
Criminal do Termo Judiciário 
de São Lok-MA, que atua no 
processamento julgamento 
dos crimes de organizações 
criminosas, determinou o 
sequestro de bens moveis 
e imoveis avaliados em 
aproximadamente RS 8  

milhões, além de bloqueio 
de ativos financeiros 
diversos. Ainda conforme 
as investigações foi possível 
detectar movimentações de 
ativos dos investigados que 
chegaram próximo aos RS 90 
milhões. 

HISTÓRICO  
Ern  meados de 

2020, o Gaeco do MPMA 
remeteu informações 

Superintendência da 
Polícia Federal em  Teresina,  
repassando a notícia de 
que traficantes estariam 
solicitando autorizações de 
registros de arma fogo na 
capital piauiense. 

A partir dal, a 
Superintendencia Regional 
do  Piaui  desencadeou a 
operação Integração I,  corn  
o Grupo de Atuação Especial 

Combate Organizações 
Criminosas do  Maranhao,  em 
9 de setembro do mesmo ano.  

Ern  seguida, os 
dados colhidos foram 
compartilhados  cons  a 
Superintendência da 
Policia Federal maranhense, 
viabilizando a atividade 
de hoje, enquanto coube 

GAECO-MA deflagrar a 
operação Mormaço, atingindo 
em cheio o patrimonio da 
organização criminosa. 

S. upe'rintOrt Onin 
de Policia Civil da Capita  
SPCC)  cumpriu, ha  tar  e 

desta qUarta-felra 191 em  
Sao Las,..:  tarn  Mandado de 

risSo preventiva ,contra I um 
raficante de drogai,  

horriem, identificadti  
la  Policia apanas peles 

:assaltantes ora,th 
presos 'neta ti.uartaf.,:feira (9) 
no bairro do.Vinhaisi a 
tatiparem •y*riovou 
▪ tetceiro' onle 

consequiú escaPar dO-cerço....• 
feitó pelos.policiais,: • 

▪ tr.s 'ribS:os 
estava.m. urn  .!.velcitilo • 

isrh a  'clue  ..kav.ia ..:Si'd 
roubado ria terça7feir,a, n  
area  da:C.Ohab:. 

o. 
.revótver 

:atacararn .varias' 
estavart saindo • e...casa ara... • 
otrabalho.•. • 

Uni dos .: 
oleScente . 

foi 
anderson: 
• A.  prisio efettia.... 

do.r..Bate 
olfda tkiMaran 

anderson usaVa.-  u. 
mk.sa qt.4e:.$1:inUla0 sef .e e 
•strabailladosrs •••4:.*61(10 

energia eletrica. • 

QUATO I  

ir mar:6 deste  
Ole  ja haVia sido preso pela 

iti•Ca'db. trieOtiO flp , 

'Flackers'que desviaram 
A Policia Civil do Para 

40. 
 ladeu nesta quinta (10), trés 

Jckers' que desviaram R$ 1,2 
rnilhão em unta empresa que faz 
a distribuição de energia eletrica 
nos estados do Para e Maranh3o. 

A ação fez parte da primeira 
fase da "Operação Energos", 
deflagrada no estado de São 
Paulo. Policiais do Para efetuaram 
buscas nas cidades de Santos,  
Sao  Vicente, Praia Grande e 
Guaruja. 

As prisões ocorreram após 
um ano de investigações. 
De acordo com a Divisão de 
Combate a Crimes Econâmicos 

ESTADO DO MARANHAO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATõES 

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS N.02 /2021. 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 210.660.175/2021. TIPO 
DE CLASSIFICAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM. OBJETO: 
Contratação empresa de engenharia para implantação de 
uma escola de 12 salas padrão FNDE no Bairro Santa Helena, 
conforme descrito no Memorial Descritivo, de interesse 
da Prefeitura Municipal de tvlatões. DATA DE ABERTURA: 
29/06/2021.110RAPAO: 08h:30min. ENDEREÇO DA REALIZAÇÃO 
DO CERTAME: Av. Mundico Moraes, 872, Centro, Matões-MA. 
AQUISIÇÃO DO EDITAL: Poderá ser consultado gratuitamente 
e retirado no horário de 08h:00min às 12h:00min. De Segunda 
a Sexta-feira pelo preço de R$60,00 (Sessenta reais), atraves 
de DAM, gerado pela Comissão de Licitação. Matbes- MA, 01 
de Junho de 2021. Publique-se Maria do Perpétuo Socorro da 
Silva Ribeiro. Pregoeira Prefeitura Municipal de Matões.  

1,2 milhão sao presos em SP 
mudavam o código de barras interrompido, causando-lhes 
e reenviavam a fatura, desta prejuizo econõrnica 
vez para o  e-mail  verdadeiro do 0 primeiro suspeito é 
cliente. apontado como responsavel 

Sem saber do esquema, pela invasdo no sistema da 
consumidores companhia Companhia. Ele foi localizado 
efetuavam o pagamento, que em uma escola particular, onde 
tinha como destino conta dava aulas, em Santos. 
de pessoas utilizadas como Na cidade do  Guar*,  duas 
"laranjasil Sem a conta paga irmãs foram presas guando 
forma efetiva, os consumidores saiam de um prédio, area  
tinham o fornecimento nobre da cidade. 

ib/ 
ESTADO DO MARANHAO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA 
.AVISO DE LICITAçÃO, PREGÃO PRESENCIAL SRP 

009/2021. A Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de 
MAGALHAES DE ALMEIDA, Estado Maran [IA°, torna  public°,  
para conhecimento dos interessados que fara realizar, sob a 
egide da Lei ns' 10.520/02, e subsidiariamente as disposições 
da Lei n.° 8.666/93 e suas alterações posteriores, licitação na 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, que tem 
por objeto contratação de empresa para fornecimento de de 
serviços de manutenção de equipamentos de informatica e 
impressoras para atendimento das Secretarias municipais da 
Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida/MA, o certame 
se realizara no dia 23 de junho de 2021, As 09:00 presidida 
pela Pregoeira desta Prefeitura Municipal, na sala da Comissão 
Permanente de Licitação, situada na Rua Manuel Pires de 
Castro, 279 Centro, Magalhães de Almeida Ma. O edital e seus 
anexos encontram-se disponiveis na prefeitura municipal. 
Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço elou pelo 
telefone (' 98) 3483-1122, das 08:00 as 12:00hs. Paula Lima 
Costa. 

irA $6.tg) Torna 
ottOco RECE da eCrefaria Ambiente 

• e ReOtriOs NOtralL:p :RonWs*::da::LicetigA, Unica AinOien  
REV.*  para p empreandlinentoAgroesilvipastorit  am  oPereldo na ' 
Fazehda ChaPadAO bcalizada nazaia rural do mUnicloio de  Tess°  
Fraoso/M.A<  :Con  ire ssO n'2091€0.201a 

WAD I" C a390A13'  
)Torna REgEBE, edrferana.de  Estado  de Maib 

Arriblente epursos: 010%44'66 " `tehçe Ord 
'entel o  empreendimento  Agro,5silvipatoril 

'ern: operag"ad: Fezenda.::Marittb lOcalizede zona  
rural .6 muniOipio de Alto :Parnaiba/ CO rrhe etso 
11741102G.  

CIRO SALIB 
: :::: : 

: porifiuNICA130 ,, Ci 0 :983:-137);  Torna  
,. Oi)t*i.tlile RE,CE Us de Melt) Arnbie,hte • 

o Rers.o.$ Noturai , nOVa ice. Inipa:Artikiten 
:ELUA pare ti empreendlinento : 5elliiipastoril, Om pOerai* 

azenda: ornjesus,  localizada  nazona:rural::  o:municiplo de 
saailVIA, pill:live orocesoorr , : ::: 

CAIAPÓ AGRONEGÓCIO 
:.•:..• • • :.• . . 

'MUM RQNE10 :.10-.L DA:  (CNN: 
14.546,6901000243 .TOrna(pCiblito*oRECEBEV.:••  'Speretaia 
de f¡stada.de.  Maio Arribiwite:e ,ecuraos..Natursis,.4,.Ranova 

LVA:para  empreendimento  
rdsailVipastorii.eol  doera  

. zone Tura do ..m.Unicipio de. ElataasirVIA.... cpri ¡Jiro: pnocessd 
• 182.280/2020,., -"::::•:"•:•."" • •• 

e Patrimoniais praticados 
por Meios Cibemeticos, 
primeiro semestre de 2020,  
hackers  invadirarn a recém 
lançada plataforma digital da 
companhia eletrica e tiveram 
acesso aos dados cadastrais dos 
usuarios. 

No esquema, os criminosos 
alteravam o cadastrado 
para o recebimento da 
fatura mensal, colocando 
endereço eletrônico falso, 
criado pelo grupo criminoso. 
Assim, quando a fatura 
verdadeira era encaminhada 
ao  e-mail fake,  os acusados 
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