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Dólar fecha a R$ 4,9140 e tem 
menor cotação em 9 meses 
MERCADO 

 
Clayton Castelani 
 

FOLHAPRESS 

 

O dólar comercial fechou 
em queda de 0,60% nesta ter-
ça-feira (22), a R$ 4,9140. É o 
menor valor da moeda ame-
ricana desde 24 de junho do 
ano passado, quando a cota-
ção do dia foi de R$ 4,9050. 

Na véspera, o dólar já ti-
nha caído 1,45%, fechando 
a sessão a R$ 4,9440 na 
venda. Até então, o menor 
valor desde 29 de junho do 
ano passado. 

Ações excessivamente des-
valorizadas na Bolsa, a pos-
sibilidade de ganhos no se-
tor de commodities devido a 
ameaças de escassez do pe-
tróleo provocadas pela guer-
ra na Ucrânia, além de ju-
ros domésticos altos, criam 
uma combinação que favo-
rece a entrada de dólares no 
país. O resultado é a queda 
da taxa de câmbio. 

Neste ano, o real apresen-
ta a maior valorização fren-
te à divisa americana, quan-
do comparado a outras mo-
edas de países emergentes. 
O retorno à vista da moe-
da brasileira está em quase 
13% no acumulado de 2022, 
segundo dados compilados 
pela Bloomberg. 

No mercado doméstico de 
ações, o Ibovespa subiu 
0,96%, a 117.272 pontos. O 
principal índice da Bolsa 
chegou, assim, ao seu mai-
or valor desde o início de se-
tembro de 2021. 

O setor de finanças foi 
um dos mais valorizados 
da Bolsa nesta terça. Os 
bancos Bradesco e Itaú 
subiram 1,25% e 1,37%, 
respectivamente, exercen-
do o maior peso positivo 
sobre o Ibovespa. 

Ações do setor bancário es-
tão entre as mais importan-
tes da Bolsa brasileira e são 
relevantes para a atração de 
investidores estrangeiros. 

A renda fixa brasileira des-
ponta como uma das mais in-
teressantes do mundo. A ra-
zão para isso é a taxa bási-
ca de juros (Selic), atualmen-
te em 11,75%, consideravel-
mente acima da perspectiva 
de inflação para este ano, que 
está na casa de 6,5%. 

Étore Sanchez, economis-
ta-chefe da Ativa Investi-
mentos, avalia que o comu-
nicado do Banco Central so-
bre a mais recente elevação 
da Selic reforçou a perspecti-
va de que a taxa de juros che-
gará a 13,25% em junho. 

Aumentar os juros é a prin-
cipal ferramenta à mão da 
autoridade monetária de um 
país para frear a inflação. Ao 
tornar o crédito mais caro, 
o Banco Central desacelera a 
atividade econômica. 

Sanchez pontua que as 
expectativas de inflação do 
Banco Central consideram 
um cenário com o barril do 
petróleo tipo Brent cotado 
US$ 115 (R$ 565,82), “o que 
atribui um viés hawkish [de 
elevação agressiva dos ju-
ros] para o futuro da condu-
ção da política monetária”, 
comentou. 

Dólar tem seu menor valor desde 24 de junho do ano passado 
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Governadores prorrogam congelamento 
de ICMS da gasolina até fim de junho 

Decisão foi tomada nesta terça-feira (22) em reunião do Fórum de Governadores e ainda precisa ser formalmente 
confirmada em reunião do Confaz (Conselho Nacional de Política Fazendária) a ser feita nesta quinta-feira (24). 

COMBUSTÍVEIS 
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Os governadores 
decidiram prorro-
gar o congelamen-
to de ICMS (Im-

posto sobre a Circulação de 
Mercadorias e Serviços) so-
bre a gasolina e o GLP (gás 
liquefeito de petróleo) até o 
fim de junho. Medida valeria 
até o fim de março, mas foi 
postergada por mais 90 dias. 

Com o congelamento, a 
base de cálculo do tributo 
sobre a gasolina continua 
inalterada desde novembro 
-quando a medida foi ado-
tada para combustíveis em 
geral por decisão dos pró-
prios estados. A previsão 
inicial era que ela valeria 
até o fim de janeiro. 

O Comsefaz (Comitê Naci-
onal dos Secretários de Fa-
zenda dos Estados e do Dis-
trito Federal) afirma que o 
congelamento levou os esta-
dos a reduzirem suas receitas 
em R$ 3,4 bilhões no período 
de novembro de 2021 até 15 
de fevereiro deste ano. 

A nova prorrogação abran-
ge apenas a gasolina e o GLP, 
enquanto a cobrança sobre 
o diesel será modificada em 
outro processo -por conse-
quência de lei já aprovada 
pelo Congresso e sancionada 
pelo presidente Jair Bolsona-
ro (PL) neste mês. 

A sistemática da cobran-
ça de ICMS sobre combus-
tíveis usa como base o cha-
mado Preço Médio Pondera-
do ao Consumidor Final (o 
PMPF) -valor calculado qu-
inzenalmente a partir de pes-
quisas feitas pelo estado so-
bre os valores observados em 

Estados prorrogam congelamento do ICMS cobrado dos postos 
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uma amostra de postos. 

Após verificar o PMPF, o 
estado aplica a ele a alíquo-
ta de ICMS em vigor, o que 
resulta, na prática, em um 
valor de tributo por litro -
que é estendido a todo o es-

estado poderia cobrar va-
lor equivalente à alíquota 
que cobra atualmente. 

O governador do Piauí, 
Wellington Dias (PT), afir-
mou nesta terça que os esta-
dos ainda discutem quais se-
rão os efeitos da lei e não deu 
detalhes. Segundo ele, será 
contestada apenas a consti-
tucionalidade de um trecho 
da lei sancionada que trata da 
transição das regras. 

tado. Ou seja, um aumento 
no PMPF costuma elevar a 
cobrança do ICMS para to-
dos os postos. 

A lei complementar 192 al-
tera as regras. Ela foi sancio-
nada integralmente por Bol-

sonaro em 11 de março e zera 
as alíquotas de PIS/Cofins 
sobre diesel e gás até o fim 
de 2022, além de modificar o 
ICMS. Em vez do preço nas 
bombas, a lei determina que 
a cobrança de ICMS vai esta-
belecer um valor fixo por li-
tro. Além disso, a alíquota do 
imposto será a mesma em to-
dos os estados. 

Ao longo das últimas sema-
nas, estados afirmaram que a 
nova lei poderia até mesmo 
aumentar o imposto cobrado. 
Mais recentemente, no en-
tanto, eles sinalizaram que es-
tudavam uma alternativa para 
evitar a elevação da carga. 

A ideia é estabelecer como 
alíquota única o valor equi-
valente ao percentual máxi-
mo usado pelos estados, hoje 
em 18% e permitir, em con-
vênio do Confaz, a conces-
são de benefício fiscal sobre 
o combustível. Assim, cada 

O QUE ESTABELECE A LEI 

  A lei determina nesse ponto 
que, enquanto não disciplinada 
a incidência do ICMS nos termos 
da nova lei, a base de cálculo 
do imposto neste ano será 
a média móvel dos preços 
médios praticados nos 60 meses 
anteriores à sua fixação. 

 PARA ENTENDER 

EDITAL DE 
NOTIFICAÇÃO PRÉVIA
A Presidente da Comissão de 
Processo Administrativo Disciplinar 
nº 2018/302821 (ANEXO 
2018/324500), instituído pela 
Portaria nº 35/2021-CGD/PAD, de 12 
de novembro de 2021, publicada no 

nº 34.775, 
de 25 de novembro de 2021, aditada 
pela Portaria nº 11/2022-CGD/PAD/
DIVERSAS, de 25 de janeiro de 2022, 
publicada no DOE nº 34.845, de 27 
de janeiro de 2022, todas da lavra do 
Corregedor Chefe desta Autarquia, 
Sr. Marlenilson Luiz Pinheiro 
Miranda, no uso de suas atribuições 
e tendo em vista o art. 187 e o art. 
209 da lei 5.810/94, NOTIFICA pelo 
presente edital por se encontrar 
em local incerto e não sabido, 
a Sra CARLA CRISTINA BORGES 
SANTOS, CPF nº 898.524.192-34, da 
instalação dos trabalhos da Comissão 
de PAD, com o objetivo de apurar o 
fato apontado e tido, em tese, como 
irregular e afrontante às normas 
procedimentais estabelecidas pelo 
DETRAN/PA, conforme análise do 
Procedimento de Investigação 
Preliminar de mesmo número do 

de acusada, sendo-lhe facultado 
acompanhar o referido processo, 
pessoalmente ou por intermédio de 
procurador legalmente constituído 
e habilitado, nas fases respectivas 

podendo arrolar testemunhas, na 
sede deste órgão, sito a Av. Augusto 
Montenegro, Km 03, s/n, bairro 
Mangueirão, Belém/Pa, no setor 
de Sindicância, e reinquirir provas, 
produzir provas e contraprovas, 
formular quesitos, quando se tratar 
de prova pericial, juntar e requerer 
documentos e demais diligências 
que julgar imprescindíveis a sua 
defesa no momento oportuno, 
efetivando-se os princípios 
constitucionais da AMPLA DEFESA e 
do CONTRADITÓRIO. Os autos desse 
mencionado processo podem ser 
consultados, no horário das 9h às 
15h, também na sede deste órgão.

HILMA DE ARAUJO AMORIM
Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA
AVISO DE ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇOS

REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2022
Considerando o aceite de adesão da Prefeitura Municipal de Abaetetuba/
PA, órgão gerenciador da ata, a análise da Comissão Permanente de 
Licitação e do Parecer Jurídico favorável à adesão a Ata de Registro 
de Preços nº 026/2021-PE-PMA, cujo objeto adesão a Ata de Registro 
de Preços nº 026/2021-PE-PMA do fundo municipal de Assistência 
Social de Abaetetuba/Pa que tem por objeto contratação de empresa 
especializada em fornecimento de lanches e refeições, destinados a 
atender as necessidades da secretaria municipal de educação, cultura e 
desporto, sendo vencedora a empresa L. de J. C. dos Santos, CNPJ nº 
18.502.517/0001-44, no valor de R$ 401.750,00 (quatrocentos e um mil 
setecentos e cinquenta reais). Autorizo a Adesão à Ata de registro de 
preços conforme descrito acima, nos termos referenciados no processo.

Jefferson Felgueiras de Carvalho -
Secretário Municipal de Educação, Cultura e Desporto

EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022/0216-001-PMA

Modalidade: Adesão a Ata de Registro de Preço nº 004/2022. Objeto: 
Adesão a Ata de Registro de Preços nº 026/2021-PE-PMA do Fundo 
Municipal de Assistência Social de Abaetetuba/Pa que Tem Por Objeto 
Contratação de Empresa Especializada em Fornecimento de Lanches e 
Refeições, destinados a atender as Necessidades da Secretaria Municipal 
de Educação, Cultura e Desporto. Contratante: Prefeitura Municipal 
de Abaetetuba/Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, 
CNPJ 21.763.283/0001-01. Contratada: L. de J. C. Dos Santos, CNPJ nº 
18.502.517/0001-44. Contrato nº 2022/089, Valor Global R$ 401.750,00. 
Vigência de 24/02/2022 à 24/02/2023.

Jefferson Felgueiras de Carvalho -
Secretário de Educação, Cultura e Desporto

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2022

Objeto: Contratação de Pessoa Jurídica para aquisição de um trator 
cortador de gramas e um coletor de gramas para atender as necessidades 
da Secretaria de Esporte e lazer do Município de Altamira/PA. Data de 
abertura: 07/04/2022 as 10h (horário de Brasília). Abertura: https://
licitanet.com.br/.  Edital disponível: Site de Prefeitura - www.altamira.
pa.gov.br/ Mural de Licitações - TCM/PA. Plataforma do Licitanet e no 
setor de licitações - Setor de Suprimentos e Serviços: Av. Acesso Dois, 
530 Bairro Premem.

Claudomiro Gomes da Silva - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA
EXTRATOS DE CONTRATOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 610/2021 - 
PROCESSO LICITATÓRIO

CONCORRÊNCIA N° 3-011/2021
Contrato n°.20220318. Contratante: Prefeitura Municipal de Barcarena. 
Contratado: IneteServEireli, Cnpj:24.650.595/0001-99. Objeto: execução da 
seguinte obra: construção do trapiche São Francisco Xavier, localizado no 
rio Itaporanga, bairro São Francisco, Barcarena, PA. Fundamento Legal: Lei 
n°. 8.666/93. Vigência: 210dias consecutivos. Valor total: R$ 609.362,83. 
Dotação orçamentária/fonte de recursos: 02; 0221; 15 451 0059 1.071; 
4.4.90.51.00; 4.4.90.51.99; fonte: 15000000. Assinatura: 16/03/2022.

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 610/2021 - 
PROCESSO LICITATÓRIO

CONCORRÊNCIA N° 3-011/2021
Contrato n° 20220319. Contratante: Prefeitura Municipal de Barcarena. 
Contratado: T da C Soares Eireli, Cnpj: 31.057.234/0001-07. Objeto: 
execução da seguinte obra: construção da Praça São Francisco Xavier, 
localizada no bairro São Francisco, Barcarena, PA. Fundamento Legal: Lei 
n°. 8.666/93. Vigência: 210dias consecutivos. Valor total: R$ 478.222,39. 
Dotação orçamentária/fonte de recursos: 02; 0221; 15 451 0059 1.071; 
4.4.90.51.00; 4.4.90.51.99; fonte: 15000000. Assinatura: 16/03/2022.

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 610/2021 - 
PROCESSO LICITATÓRIO

CONCORRÊNCIA N° 3-011/2021
Contrato n°.20220320. Contratante: Prefeitura Municipal de Barcarena. 
Contratado: O. Souto Pantoja & Cia Ltda, Cnpj: 24.342.692/0001-14. 
Objeto: execução da seguinte obra: ampliação de piso de concreto de praça 
de alimentação, localizada na Rua Germano Aranha, entre Rua Lourenço 
Gomes e av. Gerônimo Pimentel, em Vila dos Cabanos, Barcarena, PA. 
Fundamento Legal: Lei n°. 8.666/93. Vigência: 180dias consecutivos. Valor 
total: R$ 122.704,11. Dotação orçamentária/fonte de recursos: 02; 0221; 15 
451 0059 1.073; 4.4.90.51.00; 4.4.90.51.99; fonte: 15000000. Assinatura: 
16/03/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ
AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº 002/2022-PMC
A Prefeitura Municipal de Cametá, CNPJ nº 05.105.283/0001-50, 
com base no art.25,inciso II, combinado com o inciso VI do art. 13 
da Lei Federal 8.666/93, AUTORIZA E RATIFICA a Inexigibilidade de 
Licitação cujo Objeto:Contratação de pessoa jurídica para Capacitação 
de Servidores, através da Participação no 17º Congresso Brasileiro 
de Pregoeiros, que atuam na Comissão de Licitação e Controladoria 
Geral do Município, em favor de Institutonegócios Públicos do Brasil 
Estudos E Pesquisa Na Administração Pública – INP Ltda, CNPJ nº 

21/03/2022.
Victor Correa Cassiano - Prefeito Municipal de Cametá/

Ordenador de Despesas
EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

ESPÉCIE: 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo n° 
4.020/2021-PMC. Objeto do contrato: Aquisição de Material Elétrico. 
Contratada: Açaí Atacarejo Comércio Varejista de Mercadorias Eireli, 
CNPJ nº 39.524.120/0001-23. O Objeto do termo aditivo é o aumento 
do quantitativo do contrato em questão, em 25% do total, no valor de 
R$ 81.880,60(oitenta e um mil oitocentos e oitenta reais e sessenta 
centavos).

Victor Correa Cassiano - Ordenador/Prefeito Municipal de Cametá
ESPÉCIE:  1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo n° 
5.020/2021-PMC. Objeto do contrato: Aquisição de Material Elétrico. 
Contratada: R Lopes Barra, CNPJ nº 63.885.768/0001-00. O Objeto do 
termo aditivo é o aumento do quantitativo do contrato em questão, em 
25% do total, no valor de R$ 22.068,78(vinte e dois mil e sessenta e 
oito reais e setenta e oito centavos).

Victor Correa Cassiano - Ordenador/Prefeito de Cametá
ESPÉCIE: 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 017/2021. 
Objeto do contrato: Contratação de empresa especializada para 
aquisição de fórmulas e alimentos infantis, através de adesão à ata 
de registro de preço da Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará 
(ARP n°101/2020), visando atender as necessidades emergenciais 
da Prefeitura Municipal de Cametá – Secretaria Municipal de Saúde. 
Contratada: Nutrivitta Hospitalar Eireli, CNPJ nº 31.509.020/0001-16. 
O Objeto do termo aditivo é a prorrogação de prazo de vigência deste 
instrumento pelo período de 06 (seis) meses, iniciando em 25.02.2022 

Victor Correa Cassiano - Prefeito Municipal de Cametá /
Klenard Attilio Ranieri - Secretário de Saúde (Ordenadores)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
AVISOS DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 003/2022
A Prefeitura Municipal de Capanema/Pa, comunica a quem faça 
interessar, que realizará Licitação, modalidade: Tomada de Preço 
nº 003/2022-PMC, objeto: Construção de uma Escola Municipal, 
na Vila do Mata Sede, Zona Rural, no Município de Capanema/PA. 

da entidade: www.capanema.pa.gov.br.
Henie Maria Neves de Sousa - Presidente da CPL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022- PMC - SRP
Objeto: registro de preço para eventual aquisição de gêneros 
alimentícios para a Secretaria Municipal de Assistência Social e 
Saúde, da Prefeitura Municipal Capanema/Pa. Sessão Pública: 
04/04/2022 às 09H, horário de Brasília. Edital disponível em: 
www.portaldecompraspublicas.com.br. Informações e-mail:cpl.
capanema2017@gmail.com/pregoeiracapanema@gmail.com.

Laise Martins Leal - Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PONTA DE PEDRAS/PA

AVISO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Ponta de Pedras/Pa, torna público aos 
interessados que realizará licitação, conforme informações seguintes: 
TOMADA DE PREÇO Nº 2/2022-001, do tipo menor preço que 
objetiva contratação de pessoa jurídica, para execução indireta, por 
meio de empreitada global de material e mão de obra para conclusão 
de 20 (vinte) módulos sanitários de Unidades de Melhorias Sanitárias 
Domiciliares (MSD), composto de privada de vaso sanitário, banheiro 
com lavatório, tanque de lavar roupas, tanque séptico e sumidouro, 
distribuídos na zona urbana do Município, conforme Projetos, 
Memoriais Descritivos e Planilhas Orçamentárias, neste município. 
Abertura: 08/04/2022, às 08:30hs. A retirada dos editais e seus anexos 
encontram-se disponíveis https://www.pontadepedras.pa.gov.br/.

Willian da Silva Gomes - Presidente/CEL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N° 20220306

Contratada: 3 E Serviços e Comercio de Alimentos Eireli, CNPJ 
N° 33.734.346/0001-72. Valor Global R$ 1.084.241,84 (um milhão 
oitenta e quatro mil duzentos e quarenta e um reais e oitenta e quatro 
centavos). Contrato n° 20220307. Contratada: Cajado Comercio 
de Alimentos Eireli, CNPJ n° 32.163746/0001-02. Valor Global R$ 
85.551,23 (oitenta e cinco mil quinhentos e cinquenta e um reais 
e vinte e três centavos). Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios 
destinados a atender a merenda escolar dos alunos matriculados 
na rede de ensino do município de Primavera/Pa, em atendimento 
aos programas PEAE (programa estadual de alimentação escolar) e 
PNAE (programa nacional de alimentação escolar), no decorrer do 
ano de 2022. Origem: P.E N° 9/2022-0001.  Vigência: 21/03/2022 a 
31/12/2022. Data da Assinatura: 21/03/2022.

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 9/2022-0004

Tipo menor preço por item. Objeto: Registro de Preços Para Futura 
Contratação de Pessoa Jurídica Para Confecção de Próteses 
Dentárias em atendimento à Portaria GM n° 573, de 1° de abril de 
2016 Para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde 
do Município de Primavera/Pa, com abertura no dia 04/04/2022, 
a partir das 09h00, no site: www.portaldecompraspublicas.com.br. 
Editais disponíveis nos sites: http://primavera.pa.gov.br/; http://tcm.
pa.gov.br e www.portaldecompraspublicas.com.br.

PREGÃO ELETRÔNICO N° 9/2022-0005
Tipo menor preço por item. Objeto: Registro de Preços Para Futura 
Contratação de Empresa Prestadora de Serviços de Locação de 
Veículos Leves e pesados para atender as necessidades da Prefeitura 
e Secretarias Municipais de Primavera/Pa, com abertura no dia 
04/04/2022, a partir das 11h00, no site: www.portaldecompraspublicas.
com.br. Editais disponíveis nos sites: http://primavera.pa.gov.br/; 
http://tcm.pa.gov.br e www.portaldecompraspublicas.com.br.

Áureo Bezerra Gomes - Prefeito Municipal PMP/PA
AVISO

O município de Primavera/Pa, através do FME, faz saber que 
da licitação de n° 9/2022-0001 que tem por objeto Aquisição de 
gêneros alimentícios destinados a atender a merenda escolar dos 
alunos matriculados na rede de ensino do município de Primavera/
PA, em atendimento aos programas PEAE (programa estadual de 
alimentação escolar) e PNAE (programa nacional de alimentação 
escolar), no decorrer do ano de 2022, fracassou os itens: 49, 50, 
51, 52 e 53.

Áureo Bezerra Gomes - Prefeito Municipal PMP/PA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 9/2022-005
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de combustível e 
derivados de petróleo para atender as demandas da Prefeitura Municipal 
e Unidades Administrativas do Município de Salvaterra/Pa. Abertura: 
07/04/2022 hora da abertura: 10h00mm. Local da Abertura site: www.bll.
org.br, Edital disponível nos sites:https://salvaterra.pa.gov.br/categoria/
licitacoes/www.tcm.pa.go.br, bem como mediante solicitação ao e-mail 
funcional desta CPL: pmspa.gab@gmail.com.

Orinete Freitas Ribeiro - Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTARÉM - SEMSA

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2022-SEMSA

O Município de Santarém, por intermédio da Secretaria Municipal de 
Saúde - SEMSA, torna público, para conhecimento dos interessados 

com.br:879/transparencia/ o instrumento de CHAMAMENTO PÚBLICO 
Nº 002/2022, que visa “Credenciamento de Pessoas Jurídicas Para 

Atendimento Móvel de Urgência - Samu e no Centro de Referência 

Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA das 09h às 13h, ou no site: 

úteis no horário das 09h às 13h.
Celina da Silva Liberal -

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Terra Alta/Pa, comunica a quem faça interessar, 
que realizará Licitação, modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - 
TIPO MENOR PREÇO POR ITEM 003/2022-PMTA-PE, 
objeto: Contratação de Pessoa Jurídica para licença de uso (locação) 
de sistemas integrados de Gestão Pública para atender a Prefeitura 
Municipal de Terra/PA e suas Secretarias, através da Abertura: 
05/04/2022, às 09:30hs. No site www.portaldecompraspublicas.com.br.

Elinaldo Matos da Silva - Prefeito

SINDICATO DOS PRÁTICOS DOS PORTOS E
NAVEGAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ

CNPJ: 23.893.127/0001-82
Av. Senador Lemos, 443, sala 805,

Belém/PA - CEP: 66050-000
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
O Presidente do Sindicato dos Práticos dos Portos e Navegação do Estado do Pará, no 
uso de suas atribuições e o previsto no Estatuto Social, artigo 58º, convoca os associados para Assembleia 
Geral Ordinária e, conforme previsto no artigo 51º do Estatuto, convoca os associados para uma Assembleia 
Geral Extraordinária, ambas a ser realizada no dia 30 (trinta) de maio de 2022 (dois mil e vinte dois), na 
sede deste Sindicato, localizada na Av. Senador Lemos, 443, sala 805, Belém-PA, com primeiro 
escrutínio designado para as 9:00 hs, e o segundo às 9:30 hs, inicialmente a Assembleia Geral Ordinária e, em 
seguida, a Assembleia Geral Extraordinária, na qual será deliberada a seguinte pauta:
1. ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:
1.1.  Apreciação da prestação de contas da Diretoria Executiva referente aos exercícios de 2019 (dois mil e 
dezenove), 2020 (dois mil e vinte) e 2021 (dois mil e vinte um);
1.2. Eleição da Diretoria Executiva, do Conselho Fiscal e dos Delegados representantes junto à Federação 
Nacional dos Práticos - FENAPRÁTICOS e Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transporte 
Aquaviário e Aéreo, na Pesca e nos Portos - CONTTMAF;
1.3.
de 2022 (dois mil e vinte dois)
2. ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:
2.1.

ampliação da base territorial atualmente representada (municípios de Abaetetuba, Barcarena, 
Belém, Bujaru, Colares, Curuçá, Igarapé-Miri, Inhangapi, Maracanã, Marapanim, Moju, Ponta de Pedras, 

para incluir a 
base territorial pretendida que são os Municípios de Cachoeira do Arari, Muaná, Santo Antonio do 
Tauá e Magalhães Barata, passando o SINDPRÁTICOS a ter área de atuação e base territorial nos seguintes 
Municípios localizados no Estado do Pará, todos dentro da Zona de Praticagem 03 (ZP3): Abaetetuba, 
Barcarena, Belém, Bujarú, Colares, Curuçá, Igarapé-Miri, Inhangapi, Maracanã, Marapanim, Mojú, Ponta de 

Arari, Muaná, Santo Antonio do Tauá e Magalhães Barata;
2.2. Inclusão dos seguintes candidatos a associados junto ao presente Sindicato:
MIGUEL DE JESUS SALGADO, brasileiro, casado, Prático da Barra do Pará, residente e domiciliado 

Umarizal – CEP 66055-170, portador da Carteira de Identidade RG. nº 2390028, expedida pela SSP-PA, do 
CPF nº 070.273.032-72, e com Inscrição no Ministério da Marinha – Diretoria de Portos e Costas - CIR nº 
021P2001041539; EVERTON DA PONTE LIMA, brasileiro, casado, Prático da Barra do Pará, residente 
e domiciliado na cidade de Belém – Pará, Av. Pedro Álvares Cabral, nº 534 – Apto. 11000 - Ed. Aquarius – 
Umarizal - CEP: 66.050-400, portador da Carteira de Identidade RG. nº 334.716, expedida pelo Ministério da 
Marinha e do CPF nº 122.441.043-20, e com Inscrição no Ministério da Marinha – Diretoria de Portos e Costas 
- CIR nº 02192001066736; CARLOS AUGUSTO GALVÃO PEREIRA, brasileiro, casado, Prático da 
Barra do Pará, residente e domiciliado na cidade de Belém – Pará, Rua João Balbi, nº 200 – Apto. 1500 – Ed. 
Torre de Toledo – Nazaré - CEP: 66.055-280, portador da Carteira de Identidade RG. nº 3753954, expedida 
pela PC/PA, do CPF nº 098.608.512-04, e com Inscrição no Ministério da Marinha – Diretoria de Portos e 
Costas - CIR  nº 021P2001066752; CRISTIAN ANTONIO CIPRIANO, brasileiro, solteiro, prático da 
Barra do Pará, residente e domiciliado em Belém – PA, à Tv. Almirante Wandenkolk, 159,Edifício Mandarim, 
Apto. 2308 - CEP: 66055-030 - Umarizal - Belém – PA; portador da Carteira de Identidade RG. nº 3665911 
SSP-SC, CPF nº 006.879.099-61, e com Inscrição no Ministério da Marinha – Diretoria de Portos e Costas 
– CIR nº 381P2001371557; ROBERTO DA COSTA LOPES, brasileiro, casado, prático da Barra do 
Pará, residente e domiciliado em Belém – PA, à Rua Antonio Barreto, nº 1070 - Apto. 20.002 – Edifício Avalon - 
Umarizal - CEP 66055-050; portador da Carteira de Identidade RG. nº 1765105 SSP-PA, CPF nº 228.476.772-
91, e com Inscrição no Ministério da Marinha – Diretoria de Portos e Costas – CIR nº 021P2001129541; 
EDVALDO PAIVA LIMA, brasileiro, casado, prático da Barra do Pará, residente e domiciliado em 
Belém– PA, Tv. Almirante Wandenkolk, nº 159, Ed. Mandarim , apto. 1207- CEP 66055-030 – Umarizal ; 
portador da Carteira de Identidade RG. nº 12.560.892-2 SSP-PR, CPF nº 760.045.037-20, e com Inscrição no 
Ministério da Marinha – Diretoria de Portos e Costas – CIR nº 381P2001296954; ARTUR GUILHERME 
FERREIRA, brasileiro, casado, prático, residente e domiciliado em Belém - PA, Rua Antônio Barreto, nº 303, 
edifício Murano apto 1501 - CEP 66055-050 - Umarizal - Belém- PA; portador da Carteira de Identidade RG. 
nº 56523038 SSP/SP, CPF nº 053.628.047-90, e com Inscrição no Ministério da Marinha – Diretoria de Portos 
e Costas – CIR nº 021P2014002975; LUÍS ALBERTO SILVA PEREIRA, brasileiro, divorciado, prático, 
residente e domiciliado em Belém - PA, Rua Bernal do Couto, 1003, Ed. Terrazo di Paula ,  apto 703, Umarizal 
– CEP 66055-080; portador da Carteira de Identidade RG. nº 645905-6 MB/RJ, CPF nº 052.734.827-98, e com 
Inscrição no Ministério da Marinha – Diretoria de Portos e Costas – CIR nº 021P2014001677; LEONARDO 
CLARO GARCIA, brasileiro, casado, prático, residente e domiciliado em Belém-PA, à Travessa Dom 
Romualdo Coelho, nº 365, Edifício Vilage Premier, apto. 2201, Bairro: Umarizal CEP: 66055-200; portador 
da Carteira de Identidade RG. nº 476376 expedida pelo Ministério da Marinha, do CPF nº 002.516.187-30, e 
com Inscrição no Ministério da Marinha – Diretoria de Portos e Costas- CIR nº 021P2015014132; DANIEL 
SANCTOS DE SANTA MARIA, brasileiro, casado, prático, residente e domiciliado no Rio de Janeiro - 
RJ, Rua Dora Lúcia Hidalgo Perez, Condomínio Alphaville, n° 70, Bairro: Barra da Tijuca – CEP: 22793-243; 
portador da Carteira de Identidade RG. nº 6211240 expedida por MB/RJ, do CPF nº 052.865.947-27, e com 
Inscrição no Ministério da Marinha – Diretoria de Portos e Costas- CIR nº 021P2015014116;
2.3. Alteração do Estatuto para mudança do endereço da Sede do Sindipráticos do endereço atual para o novo 
endereço: Rua Siqueira Mendes, nº 58, 1º andar, sala 05, CEP: 66.020-600, bairro da Cidade Velha, Belém-PA.
2.4. Leitura e aprovação do novo estatuto a partir das alterações aprovadas pela Assembleia Geral 
Extraordinária.

Belém/PA, 23 de março de 2022. 
Sindicato dos Práticos dos Portos e Navegação do Estado do Pará

Evandro Simas Abi Saab

V F SANTANA, CNPJ: 06.935.086/0001-20, torna 
público que requereu junto a Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente - SEMMA de Limoeiro do Ajuru/Pa, a 
LICENÇA DE OPERAÇÃO Nº 005/2019, para Transporte 
Aquaviário de Passageiros, localizada na Rua Conceição 
s/nº Bairro Cuba, Município de Limoeiro do Ajuru/Pa.


