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AVISOS, ATAS E EDITAIS

Bolsonaro promete dividir ministério 
de Guedes e dar escolha a empresários 

Para Bolsonaro, a recriação da pasta possibilitaria uma gestão mais eficiente dos assuntos relativos a 
esses setores, que atualmente são tratados no Ministério da Economia, sob o comando de Guedes 
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O presidente Jair 
Bolsonaro (PL) 
afirmou nesta 
terça-feira (20) 

que vai recriar o Ministé-
rio da Indústria, Comércio 
e Serviços caso seja reelei-
to em outubro, na contra-
mão do enxugamento de 
pastas defendido por ele 
em 2018, e acrescentou 
que o titular da área será  
indicado por empresários. 

Bolsonaro afirmou du-
rante seminário com em-
presários que integram a 
Abras (Associação Brasi-
leira de Supermercados) 
que a recriação da pas-
ta já está “agendada”. O 
presidente discursou de 
maneira virtual, pois está 
em viagem a Nova York 
(EUA) para participar da  
Assembleia-Geral da ONU. 

Segundo Bolsonaro, a re-
criação da pasta possibili-
taria uma gestão mais efici-
ente dos assuntos relativos 
a esses setores, que atual-
mente são tratados no Mi-
nistério da Economia, sob o 
comando de Paulo Guedes. 

No começo do mandato 
de Bolsonaro, quatro mi-
nistérios foram reunidos 
no guarda-chuva da Eco-
nomia. Além da área da In-

dústria, foram deslocadas 
para o comando de Gue-
des as pastas da Fazenda, 
do Planejamento e do Tra-
balho e Previdência (hoje, 
esta última já está nova-
mente desmembrada). 

O presidente afirmou que 
Guedes não tem nenhuma 
objeção à medida, mas o 
ministro sempre se mos-
trou resistente aos des-
membramentos de sua pas-
ta -que significam, na práti-
ca, perda de poder sobre a 
política econômica. 

O ministro considera um 
ganho extraordinário e 
uma vantagem importan-
te as pastas permanece-
rem reunidas, principal-
mente porque isso per-
mite a edição de medi-
das coerentes entre dife-
rentes áreas. Além disso, 
evita brigas entre mais de 
um ministro sobre o mes-
mo tema -como já hou-
ve em diferentes casos  
ao longo da história. 

Nos bastidores, interlo-
cutores de Guedes afirma-
ram ao jornal Folha de 
S.Paulo no mês passado 
(depois que Bolsonaro já 
havia sinalizado um des-
membramento da pasta) 
que a modificação não é 
um tabu e que até po-
deria ser discutida caso o 
nome do colega ajude nas 
medidas defendidas pelo 
ministro -como a defe-
sa das reformas tributária  
e administrativa. 

Bolsonaro diz a empresários que criação do Ministério da Indústria, Comércio e Serviços já está agendada 
FOTO:  ISAC NOBREGA-PR 

Presidente faz promessas visando votos 
Mas, por outro lado, se 
a política e o loteamento 
de cargos prevalece em 
detrimento das medidas 
consideradas acertadas, 
o ministro perderia, 
inclusive, a motivação 
para permanecer   
no governo. 
Nesta terça, Bolsonaro 
afirmou que montar 
um ministério não é 
tão dispendioso quanto 
se achava. Em 2018, 
ele havia prometido 
um enxugamento da 

Esplanada em nome da 
economia de recursos. 
“A despesa é quase 
insignificante. Agora, os 
benefícios dessa boa 
administração são muito 
bem-vindos”, afirmou 
Bolsonaro. “A criação 
desse ministério é o 
que está agendado, 
havendo uma reeleição, 
e a indicação tem 
que vir de vocês”, 
completou. Bolsonaro 
também foi questionado 
sobre a ampliação da 

desoneração da folha de 
pagamento, de forma a 
beneficiar mais setores. 
Ele indicou que pode 
incluir mais setores na 
desoneração da folha 
de pagamento -que está 
em vigor até 2023, 
beneficiando 17 setores. 
A desoneração da folha 
permite às empresas 
dos setores beneficiados 
pagarem alíquotas de 1% 
a 4,5% sobre a receita 
bruta, em vez de 20% 
sobre a folha de salários. 

Botijão de gás 
fica mais caro 
após corte de 
preço na refinaria 
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A Petrobras cortou em 

4,7% o preço do gás de co-
zinha vendido por suas refi-
narias na segunda-feira (12), 
mas o preço do botijão nas 
revendas durante a sema-
na, de acordo com a pes-
quisa de preços da Agên-
cia Nacional do Petróleo,  
Gás e Biocombustíveis. 

A alta foi de 1,2%, com o bo-
tijão de 13 quilos, mais usa-
do por residências, passando 
de R$ 111,91 para R$ 113,25, 
na média nacional. Foi a ter-
ceira semana consecutiva de 
alta, embora os percentuais 
tenham sido bem menores 
nas semanas anteriores. 

A evolução na semana pas-
sada contradiz previsão da 
Petrobras, que calculava uma 
redução média de R$ 2,60 
por botijão. Os revendedores 
alegam que precisaram inici-
ar os repasses do reajuste sa-
larial de seus trabalhadores. 

As empresas e os sindica-
tos ainda negociam o percen-
tual de reajuste, mas a Abra-
gás, entidade que reúne sin-
dicatos de revendedores, diz 
que o repasse já foi feito por-
que a data-base da categoria  
é o dia 1º de setembro. 

O presidente da entidade, 
José Rocha, alega que os valo-
res devem ser pagos de forma 
retroativa quando acordos não 
se concluem no mês do dissí-
dio e, por isso, os revendedo-
res estão incluindo o aumento 
de custo em seus preços. 

BC vai parar 
alta dos juros, 
mas deve fazer 
elevação simbólica 

INFLAÇÃO 
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O mais longo e intenso ci-

clo de aperto monetário pro-
movido pelo Banco Central 
deve ser interrompido nes-
ta quarta-feira (21). Essa é 
a expectativa majoritária do 
mercado financeiro, que es-
pera a manutenção da taxa 
básica de juros (Selic) em 
13,75% ao ano. 

Mas um ajuste final de 0,25 
ponto percentual, que trans-
mitiria uma mensagem mais 
dura por parte da autoridade 
monetária, não está descarta-
do pelos economistas. 

“A comunicação do Copom 
na última reunião foi na di-
reção de parada. Se ele es-
tava confortável em sinalizar 
a pausa lá atrás, de lá para 
cá, o conforto [que possibi-
litou a sinalização] ficou, no 
mínimo, igual. Então, ele faz 
a pausa para avaliação”, dis-
se Caio Megale, economista-
chefe da XP Investimentos. 

O conforto, na visão do ex-
assessor especial do Minis-
tério da Economia, vem da 
queda nas projeções de infla-
ção para este ano e sobretu-
do para o próximo -período 
mais relevante para a atua-
ção do BC dada a defasagem 
da política monetária. 

De acordo com o boletim 
Focus, a estimativa do mer-
cado para o IPCA de 2022 re-
cuou pela 12ª semana conse-
cutiva, de 6,4% para 6%. 

ASPARA - ASSOCIAÇÃODOS 
SERVIDORES PÚBLICOS

DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETA DO GOVERNO
DO ESTADO DO PARÁ

CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL 

ORDINÁRIA
O Presidente da  Associação dos Servidores  
Públicos da Administração Direta do 
Governo do Estado do Pará - ASPARÁ, 
no uso de suas atribuições estatutárias, e 
considerando a Ata proferida pela Comissão 
Eleitoral em 13/08/2022, CONVOCA todos 
os associados a participarem da aclamação 
da chapa “União e Sustentabilidade”, no dia 
27/09/2022 (terça-feira), às 15:00h, na sede 
da ASPARÁ, localizada na 

Belém, 21 de setembro de 2022.
Geraldo Henrique de Oliveira Nogueira - 

Presidente da ASPARÁ

CÂMARA MUNICIPAL DE MOJU/PA
AVISOS DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2022-SRP-CMM
Pregão Eletrônico; Sistema Registro de Preços; do tipo menor preço, por 
item. Objeto: eventual contratação de empresa para o fornecimento de 
lanches e refeições prontas, coffee break, decoração e ornamentação, 

de Moju/Pa. Sessão pública: 04/10/2022, às 10:00h, horário de Brasília. 
Plataforma de realização www.portaldecompraspublicas.com.br

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2022-SRP-CMM
Pregão Eletrônico; Sistema Registro de Preços; do tipo menor preço, 
por item. Objeto: eventual contratação de empresa para a aquisição 
de material permanente de áudio e vídeo, para as transmissões as 

04/10/2022, às 15:30h, horário de Brasília. Plataforma de realização 
www.portaldecompraspublicas.com.br. Editais disponíveis no www.
portaldecompraspublicas.com.br e no mural de licitações do TCM/PA. 
Informações no e-mail: cmmoju2022@gmail.com.

CÂMARA MUNICIPAL DE VISEU
AVISO DE LICITAÇÃO

A Câmara Municipal de Viseu, por intermédio do seu presidente, torna público a todos 
os interessados a REPETIÇÃO do PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2022-
CMV. Objeto: Aquisição de material permanete diversos, para atender as demandas 
da Câmara Municipal de Viseu. Abertura: 03/10/2022 as 08:00hs. Mais informações 
na Câmara Municipal, cito Rua Major Olímpio, s/nº Centro, Viseu/PA. https://www.
camaraviseu.pa.gov.br/, https://www.tcm.pa.gov.br e camaradeviseu.cpl@gmail.com.

Avelino Aventina Siqueira -  Presidente da Câmara

CARLOS JEHÁ KAYATH, 
OAB nº 9.044-A/OAB-PA, comunica 
o extravio de documento da 1ª via 
do título patrimonial nº 00424 da 

mesmo sem o devido valor.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA/PA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Decorrente: Adesão a ATA de Registro de Preços nº 014/2021-PE-PMA. 
Contratante: Prefeitura Municipal de Abaetetuba/Secretaria Municipal de 
Educação. Objeto: Contratação de empresa especializada em fornecimento 
de materiais de construção em geral, Hidráulicos, EPI, Elétricos e Pré-
moldados para atender as demandas da secretaria municipal de educação, 
cultura e desporto, suas unidades administrativas e escolas municipais 
sendo estes dois pelo período de 12 (doze) meses. Origem: Contrato nº 
2021/165. Contratado: Rafael Costa da Silva Comércio - Epp, inscrita no 
CNPJ: nº 41.136.186/0001-98. 1º Termo Aditivo de acréscimo de 22,46% 
sobre os itens do contrato celebrado entre as partes; consoante com Art. 
57, II,§ 2°, da Lei 8.666/93. Assinado em 15 de Setembro de 2022.

Jefferson Felgueiras de Carvalho - Secretario de Educação
RETIFICAÇÃO

Na Publicação do Extrato de Termo Aditivo TP 003/2019, circulada dia 
31/08/2022 publicado no D.O.U, Seção 3, nº 166, pág. 359 e no dia 
26/08/2022 no DOE/PA, nº 35.092, pág. 88, Diário do Pará, folha B14 e 

ONDE 
LÊ-SE: 10 de Julho de 2022 a 06 de Julho de 2023. LÊ-SE: 10 de Julho 
de 2022 a 06 de janeiro de 2023.

Jefferson Felgueiras de Carvalho - Secretário de Educação

PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORRÊA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 71/2022
A Prefeitura Municipal de Augusto Corrêa, comunica que realizará licitação do tipo 
menor preço. Objeto: Registro de preços para eventual contratação de empresa para 
prestação de serviços de locação de veículo tipo ônibus 48 lugares, com motorista e 
sem combustível destinados aos pacientes de Tratamento Fora do Domicílio (TFD), 
para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Augusto Corrêa/
Pa, com abertura no dia 13/10/2022 às 09h30 horas, no site: https://licitanet.com.
br/. Edital e anexos disponíveis nos sites: http://augustocorrea.pa.gov.br/; http://tcm.
pa.gov.br e https://licitanet.com.br/.

Francisco Edinaldo Queiroz de Oliveira - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARÁ
AVISOS DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 071/2022/PMAP
Objeto: Aquisição de material tipo piçarra bruta, terra preta, areia branca e aterro 
arenoso, objetivando atender as necessidades da secretaria municipal de obras e 
serviços públicos da prefeitura municipal de Aurora do Pará/PA. A sessão pública 
de Pregão Eletrônico terá início com a divulgação das propostas de preços e etapa 
de lances no dia 04/10/2022, às 08:30 horas. O edital estará disponível nos sites: 
O edital estará disponível nos sites: https://auroradopara.pa.gov.br/licitacao.php 
e www.comprasnet.gov.br e e-mail: licitacaoaurorapara@gmail.com, a partir da 
data da publicação.

Antonia Tassila Farias de Araújo - Pregoeira/PMAP
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 072/2022/PMAP

Objeto: Prestação em serviço de locação de máquinas pesadas, (sem condutor) 
para atender as necessidades da prefeitura municipal de Aurora do Pará. A sessão 
pública de Pregão Eletrônico terá início com a divulgação das propostas de preços 
e etapa de lances no dia 04/10/2022, às 11:30 horas. O edital estará disponível nos 
sites: O edital estará disponível nos sites: https://auroradopara.pa.gov.br/licitacao.
php e www.comprasnet.gov.br e e-mail: licitacaoaurorapara@gmail.com, a partir 
da data da publicação.

Antonia Tassila Farias de Araújo - Pregoeira/PMAP

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA
RESULTADO DE JULGAMENTO
CONCORRÊNCIA N° 3013/2022

A CPL da Prefeitura Municipal de Barcarena torna público o resultado de 
julgamento do processo licitatório em destaque, cujo objeto é a execução da 
seguinte obra: construção da nova praça da saúde khayat, localizada na TV. 
Zacarias Pinto Vieira, bairro Pedreira, município de Barcarena, PA. Empresa 

Cia Ltda, Cnpj n° 24.342.692/0001-14, R$ 2.564.983,42 (dois milhões, quinhentos 
e sessenta e quatro mil, novecentos e oitenta e três reais e quarenta e dois 
centavos). A comissão de licitação declarou a empresa retromencionada como 
vencedora da licitação, conforme resultado de análise e julgamento das propostas 
publicado no dia 31 de agosto de 2022, visto que, foi a única empresa habilitada 

proposta estabelecidos no edital, nos termos do item 15, subitem 15.3.1 e item 16, 
subitem 16.14, do edital; e art. 43, incisos IV e V, da Lei n° 8.666/93.

Waldemar Cardoso Nery Junior - Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEVIDES
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2022
Objeto: Contratação de empresa especializada para a ampliação da sede da Secretaria Municipal do Trabalho 
e Promoção Social – SEMTEPS e ampliação do prédio do CRAS Flores do Município de Benevides/PA. Data 
de Abertura: 07/10/2022. Hora: 10h00min (horário local). Local: Salão de Reuniões da Secretaria Municipal de 
Educação – SEMED, localizado na Avenida Joaquim Pereira de Queiroz, Bairro Médici, s/nº, Benevides/PA. 
Retirada do Edital: o edital da referida licitação encontrar-se-á à disposição para consulta e download nos sites 
www.benevides.pa.gov.br e www.tcm.pa.gov.br (Sistema GEO-OBRAS).

Luíza Euclídia de Lima Solon - Ordenadora de Despesa/
Secretária Municipal do Trabalho e Promoção Social de Benevides/PA

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CACHOEIRA DO PIRIÁ/PA

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO

Nº 014/2022 PE 
O Município de Cachoeira do Piriá/PA, 
por meio da Prefeitura Municipal torna 
público que às 09:00h do dia 04 de Outubro 
de 2022, no endereço eletrônico www.
portaldecompraspúblicas.com.br, realizará 
licitação na modalidade pregão, na forma 
eletrônica, do tipo menor preço por item, 
no modo de disputa aberto, que objetiva a 
aquisição de trator agrícola e grade aradora, 
para uso no fortalecimento da agricultura 
familiar no município de Cachoeira do Piriá/PA, 
conforme convênio nº 911943/2021-SICONV. 
Os interessados poderão obter o texto 
integral do edital e todas as informações 
sobre a licitação através do acesso à página 
do Tribunal de Contas do Município/PA, www.
portaldecompraspúblicas.com.br ou na sala da 
Comissão Permanente de Licitação - CPL junto 
à Prefeitura Municipal de Cachoeira do Piriá.
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022

A Prefeitura Municipal de Cachoeira do Piriá/
PA, através da Comissão Permanente de 
Licitação, torna público que fará realizar 
Licitação Pública na modalidade Tomada de 
Preço, tipo menor preço global, que objetiva a 
Contratação de empresa de engenharia para 
executar serviços de ampliação da escola 
municipal Boa Esperança, Vila do Guajará, 
zona rural do município de Cachoeira do Piriá. 
A abertura será realizada no dia 06/10/2022 
às 09:00 h, na sala de reuniões da CPL, sito 
à Rua Getúlio Vargas, 534, Centro, Cachoeira 
do Piriá/PA.

Cachoeira do Piriá/PA,
20 de Setembro de 2022

Raimundo Nonato Alencar Macho -
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022
O Prefeito Municipal de Capanema, no uso de suas atribuições, 
considerando o julgamento da Comissão Permanente de Licitação na 
CHAMADA PÚBLICA nº 001/2022, cujo objeto é a aquisição de gêneros 
alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, 
para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar 
– PNAE, para o exercício de 2022, HOMOLOGO seu julgamento 
a em favor do Grupo Formal e Informal de Agricultores Familiares: 
Associação Municipal dos Produtores/As Rurais Na Agricultura 
Familiar de Capanema, CNPJ nº 10.553.894/0001-09 no valor de 
R$ 1.557.738,61; Cooperativa de Produção e Comercialização dos 
Agricultores Familiares - COOPROCOFAM, CNPJ nº 32.916.754/0001-
82 com valor R$ R$ 175.933,41; Associação de Agricultores Familiares 
de Bragança (AGRIFABRA), CNPJ nº 34.297.495/0001-84 com valor 
de R$ R$ 213.671,41; João Gabriel Galvão de Lima Melo, CPF nº 
046.898.802-55 com valor R$ 29.075,14; Antonia Rosilene Gomes 
da Silva, CPF nº 751.887.082-72 com valor R$ 9.192,24; Rubens da 
Silveira Leite, CPF nº 569.214.112-49 com valor R$ 33.402,24; Benedito 
Pereira Leite, CPF nº 058.812.772-87 com valor R$ 30.302,28; Joelma 
Souza da Conceição, CPF nº 018.046.412-43 com valor de R$ 9.192,24; 
Raimundo de Carvalho Sarmento, CPF nº 648.746.642-53 com valor de 
R$ 23.450,23; Antonio Angelo Galvão Braga, CPF nº 010.204.072-98 
com valor de R$ 9.192,24; Rodrigo Sousa Silva, CPF nº 073.798.442-29 
com valor de R$ 9.192,24; Moises Leite Santos, CPF nº 746.262.802-
34 com valor de R$ 12.134,12; Evangelista Cirqueira Botelho, CPF nº 
984.289.181-04 com valor de R$ 14.162,28; Jose Evaldo Lima Pereira, 
CPF nº 833.773.522-87 com valor de R$ 9.192,24; Francisco de Assis 
Galvão Braga, CPF nº 848.610.702-44 com valor de R$ 9.192,24; José 
Rodrigues do Vale, CPF nº 126.305.943-00 com valor de R$ 11.003,50; 
Davi Freitas de Brito, CPF nº 371.736.342-53 com valor de R$ 
27.074,28; João Paulo da Costa dos Reis, CPF nº 046.648.892-08 com 
valor R$ 16.574,22; Izay Batista da Silva, CPF nº 000.885.882-97 com 
valor de R$ 24.922,28; Edite Rosa Cavalcante, CPF nº 006.294.422-31 
com valor de R$ 18.600,66; Pedro Paulo dos Reis, CPF nº 999.444.132-
91 com valor de R$ 16.574,22; João Pedro Costa dos Reis, CPF nº 
046.649.122-00 com valor de R$ 16.574,22; Antonio Jader Melo dos 
Santos, CPF nº 009.422.022-01 com valor de R$ 14.162,28; Elizabete 
de Freitas Rosa, CPF nº 453.788.002-34 com valor de R$ 33.634,35 e 
Carlos Alberto de Lima Melo Filho, CPF nº 591.429.442-87 com valor de 
R$ 39.994,92, referente ao objeto da Licitação. Os itens 09 - côco ralado 
in natura e 19-tangerina foram fracassados.

Francisco Ferreira Freitas Neto - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO POÇO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022-PE-PMCP-SEMAD
Objeto: Contratação especializada para futura e eventual fornecimento 
de refeições prontas acondicionadas em embalagens descartáveis, tipo 
marmitex com suco natural diversos 300ml conforme descritos no termo 
de referência e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos. 
Abertura: 06/10/2022 às 14:30H. Retirada do Edital: Na Sala da Comissão 
Permanente de Licitação, situado na Av. Moura Carvalho s/n – Centro – 
CEP: 68.650 -000 Capitão Poço-Estado do Pará, no horário das 7:30hs 
ás 13:30hs, poderá ser retirado no site Portal de compras Púbicas https://
www.portaldecompraspublicas.com.br,e no Mural das Licitações do TCM/
PA, https://www.tcm.pa.gov.br complementares poderão ser solicitadas pelo 
e-mail: cpl@capitaopoco.pa.gov.br.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
Registrador: Prefeitura Municipal de Capitão Poço; Espécie: Ata de Registro 
de Preço nº 190901/2022; Objeto: aquisição de artefatos de cimento, 

necessidades do Município de Capitão Poço/PA. Conforme condições, 
quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 
Pregão Eletrônico nº 9/2022-013; Prazo de Vigência da Ata: de 19/09/2022 
a 19/09/2023; Registrados: Antonio J C da Silva Eireli; C.N.P.J nº 
38.297.946/0001-34, Valor Total R$    3.820.010,00(três milhões e oitocentos 
e vinte mil e dez reais); M C  Santana  Eireli; C.N.P.J nº 26.991.878/0001-
20. Valor Total R$128.576,00(cento e vinte e oito mil e quinhentos e 
setenta e seis reais). Valor total registrado: R$3.948.586,00(três milhões 
e novecentos e quarenta e oito mil e quinhentos e oitenta e seis reais).

João Gomes de Lima - Prefeitura Municipal 
EXTRATOS DE CONTRATOS

PREGÃO Nº 9/0132022-PE-SRP-PMCP - PMCP
Objeto dos contratos: Registro de preços aquisição de artefatos de cimento, 

necessidades do município de capitão poço/pa. conforme condições, 
quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos. 
Contrato nº 2022190901. Contratante: Prefeitura Municipal de Capitão 
Poço. Contratado: Antonio J C da Silva Eireli; C.N.P.J nº 38.297.946/0001-
34.Valor global R$ 1.910.005,00(um milhão e novecentos e dez mil e 
cinco reais). Vigência 19/09/2022 a 19/09/2023; Contrato nº 2022190902. 
Contratante: Prefeitura Municipal de Capitão Poço. Contratado: M C 
Santana Eireli; C.N.P.J nº 26.991.878/0001-20.Valor global R$ 64.288,00 
(sessenta e quatro mil e duzentos e oitenta e oito reais). Vigência 
19/09/2022 a 19/09/2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI
AVISOS DE LICITAÇÃO

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Juruti/PA torna público aos 
interessados que realizará licitação na modalidade TOMADA DE 
PREÇOS Nº 011/2022, objetivando a contratação de empresa 
capacitada para prestação de serviços de elaboração de projeto de 

de resíduos sólidos urbanos, considerando os requisitos constantes 
nas legislações municipal, estadual e federal, e normas da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Abertura: 06/10/2022, às 09:30hs. 
A retirada dos Editais e seus anexos encontram-se disponíveis na Sala 
de Licitações, sito a Rodovia Translago, PA 257, KM 01, s/nº, Bairro Nova 
Jerusalém, CEP:68.170-000, Juruti - Pará, no horário de 08:00 às 13:00h, 
de segunda a sexta, ou pelo site (www.juruti.pa.gov.br) e no Geobras - 
TCM/PA. Informações: E-mail: cpljuruti2021@gmail.com.

Cosme Sousa Ferreira - Presidente da CPL
A Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Juruti/PA torna público aos 
interessados que realizará licitação na modalidade TOMADA DE 
PREÇOS Nº 012/2022, objetivando a contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços de elaboração do Plano 
Municipal de Saneamento Básico - PMSB, para atender as necessidades 
da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Abertura: 10/10/2022, às 
09:30hs. A retirada dos Editais e seus anexos encontram-se disponíveis 
na Sala de Licitações, sito a Rodovia Translago, PA 257, KM 01, s/nº, 
Bairro Nova Jerusalém, CEP:68.170-000, Juruti – Pará, no horário de 
08:00 às 13:00h, de segunda a sexta, ou pelo site (www.juruti.pa.gov.br) 
e no GEOBRAS-TCM/PA. Informações: E-mail: cpljuruti2021@gmail.com.

Cosme Sousa Ferreira - Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJUÍ DOS CAMPOS
AVISO DE CHAMADA PÚBLICA

CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2022-FMS
Objeto: Credenciamento visando a contratação de pessoas jurídicas 
para prestação de serviços médicos generalistas e/ou especializados 
de consultas e procedimentos na rede de atenção básica de saúde do 
Município de Mojuí dos Campos/Pa. Entrega da documentação será de 20 
a 30 de cada mês. Abertura: 05 a 10 do mês subsequentes a entrega dos 
documentos. Data inicial de entrega 20/10/2022. O edital pode ser obtido 
no site: www.mojuidoscampos.pa.gov.br.

Brian Lima dos Santos - Pregoeiro Municipal/Decreto 003/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJUÍ DOS CAMPOS
AVISO DE REMARCAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO 012/2022-SEMGA

Objeto: Contratação de empresa especializada na locação de veículos (tipo ônibus) 
com motorista, para atender aos alunos de cursos de graduação e cursos de 

reagendada a licitação com novas datas de Disponibilidade do Edital 21/09/2022 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA
AVISO DE SUSPENÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2022-0015

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATIPURU
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Quatipuru, torna público que realizará licitação na 
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 9/2022-013, Objeto: 
Registro de preços para eventual aquisição de material esportivo, com entrega de 
forma parcelada pelo período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades 
da Secretaria de Desporto, Cultura e Turismo deste Município de Quatipuru/Pa. Data 
da Abertura: 03 de Outubro 2022. Hora da Abertura: 14h. Local da Abertura site: 
www.portaldecompraspublicas.com.br, Edital disponível nos sites: https://quatipuru.
pa.gov.br/categoria/licitacoes/, www.tcm.pa.gov.br e na sede da Prefeitura Municipal, 
Endereço: Rua Cônego Siqueira Mendes, s/n. - Quatipuru – Pará, CEP - 68.709-000.

Raimundo de J. de C. Pereira - Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
REDENÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATORIO Nº 167/2022 - 

PREGÃO PRESENCIAL-SRP Nº 035/2022
O Município de Redenção/PA, comunicar aos 
interessados, que realizará no dia 03/10/2022 às 
09h00min, (Horário local) licitação sob modalidade 
PREGÃO PRESENCIAL-SRP tipo menor preço global 
(lote único), tendo como objeto: contratação 
de empresas com o objetivo de formar 
o sistema de registro de preços da 
administração pública municipal para 
prestação de serviços de monitoramento 
24 horas com uso de agentes de segurança 
e instalação de equipamentos por 
comodato, objetivando atendimento a 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável de Redenção/
PA, para contratações futuras, na forma estabelecida no 
inciso II, do art. 3º do Decreto Municipal nº 23, de 02 de 
janeiro de 2017 e Decreto federal nº 7.892, de 23 de 
janeiro de 2013, por meio de recursos próprios. O edital 
completo no endereço Rua Ildonete Guimarães da Silva 
nº 253, setor Jardim Umuarama. Mais informações nos 
telefones (94) 99117-4026, site www.redencao.pa.gov.br 
e-mail licitacao@redencao.pa.gov.br.

Redenção/PA, 20 de setembro de 2022.
Elisônia Neves do Nascimento - Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARÁ 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 17/2022
A Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Pará, por intermédio da Comissão 
Permanente de Licitação torna público a abertura do Processo Licitatório do 
tipo menor preço por item, na modalidade Pregão Eletrônico SRP nº 17/2022 
PMSLP, cujo objeto é: Contratação se empresa especializada para a execução 

serviços se saúde (lixo hospitalar), produzidos nas unidades de saúde vinculadas 
ao Fundo Municipal de Saúde de Santa Luzia do Pará. A sessão pública de 

nos sites: www.santaluziadopara.pa.gov.br e www.comprasnet.gov.br, a partir da 
data da publicação.

Edielma Ramos Canto - Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTA MARIA DO PARÁ

AVISO DE RATIFICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº 6/2022-00001

Ordenador de Despesas da(o) Prefeitura Municipal de Santa Maria do 
Pará, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica 
Municipal, e de acordo com o que determina o art.26 da Lei nº 8.666/93, 
e considerando o que consta do processo administrativo que trata da 
contratação da empresa IMDA Costa Consultoria e Auditoria Contábil e 
Tributária, vem RATIFICAR a declaração de Inexigibilidade de licitação 
para a contratação da referida empresa, determinando que se proceda a 
publicação do devido extrato.

Alcir Costa da Silva - Prefeito Municipal
RETIFICAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará publica errata referente 
ao Aviso de Extrato de Termo Aditivo da Adesão de ata nº A/2021-00005, 
circulada no D.O.U seção 3 Pág.274, terça-feira, 23 de agosto de 2022 e 
DOE/PA Pág. 143, terça-feira, 23 de agosto de 2022e Diário do Pará Pág. 
B13, terça-feira,23 de agosto de 2022, cujo objeto: Contratação de Serviços 
em Publicação de atos Normativos: aviso de licitação, Homologação, Termo 

Pará, Visando atender as Necessidades da Prefeitura de Santa Maria do 
Pará/Pa. ONDE SE LÊ: Termo aditivo ao Contrato nº 20210336. LEIA-
SE: Terceiro Termo aditivo ao Contrato nº 20210336.
A Prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará publica errata referente 
ao Aviso de Extrato de Termo Aditivo da Adesão de ata nº A/2021-00005, 
circulada no D.O.U seção 3 Pág. 274, terça-feira, 23 de agosto de 2022 e 
DOE/PA Pág. 143, terça-feira, 23 de agosto de 2022 e Diário do Pará Pág. 
B13, terça-feira, 23 de agosto de 2022, cujo objeto: Contratação de Serviços 
em Publicação de atos Normativos: aviso de licitação, Homologação, Termo 

do Pará, Visando atender as Necessidades da Secretaria Municipal de 
Educação de Santa Maria do Pará/Pa. ONDE SE LÊ: Termo aditivo 
ao Contrato nº 20210337. LEIA-SE: Terceiro Termo aditivo ao Contrato 
nº 20210337.
A Prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará publica errata referente 
ao Aviso de Extrato de Termo Aditivo da Adesão de ata nº A/2021-00005, 
circulada no D.O.U seção 3 Pág. 274, terça-feira, 23 de agosto de 2022 e 
DOE/PA Pág. 143, terça-feira, 23 de agosto de 2022 e Diário do Pará Pág. 
B13, terça-feira,23 de agosto de 2022, cujo objeto: Contratação de Serviços 
em Publicação de atos Normativos: aviso de licitação, Homologação, Termo 

do Pará, Visando atender as Necessidades da Secretaria Municipal de 
Assistência Social de Santa Maria do Pará/Pa. ONDE SE LÊ: Termo 
aditivo ao Contrato nº 20210338. LEIA-SE: Terceiro Termo aditivo ao 
Contrato nº 20210338.
A Prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará publica errata referente 
ao Aviso de Extrato de Termo Aditivo da Adesão de ata nº A/2021-00005, 
circulada no D.O.U seção 3 Pág. 274, terça-feira, 23 de agosto de 2022 e 
DOE/PA Pág. 143, terça-feira, 23 de agosto de 2022 e Diário do Pará Pág. 
B13, terça-feira,23 de agosto de 2022, cujo objeto: Contratação de Serviços 
em Publicação de atos Normativos: aviso de licitação, Homologação, Termo 

Pará, Visando atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Saúde 
de Santa Maria do Pará/Pa. ONDE SE LÊ: Termo aditivo ao Contrato 
nº 20210339. LEIA-SE: Terceiro Termo aditivo ao Contrato nº 20210339.

Carlos Cleberson Ferreira da Silva - Presidente da CPL
EXTRATOS DE CONTRATOS

INEXIGIBILIDADE Nº 6/2022-00001
Objeto: Contratação de pessoa jurídica para serviços técnicos 
especializados em assessoria e consultoria contábil na área de gestão 
pública, com ênfase na escrituração contábil na arrecadação da receita 
e realização de despesa da Prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará. 
Contratante: Prefeitura Municipal. Contrato nº 20220073. Contratada: IM da 
Costa Consultoria e Auditoria Contábil e Tributária, Cnpj 40.256.832/0001-
98. Valor: R$ 186.000,00 (cento e oitenta e seis mil reais). Vigência: 
20/01/2022 a 31/12/2022

INEXIGIBILIDADE Nº 6/2022-00001
Objeto: Contratação de pessoa jurídica para serviços técnicos 
especializados em assessoria e consultoria contábil na área de gestão 
pública, com ênfase na escrituração contábil na arrecadação da receita 
e realização de despesa do Fundo Municipal de Assistência Social de 
Santa Maria do Pará. Contratante: Fundo Municipal de Assistência Social. 
Contrato nº 20220074. Contratada: IM da Costa Consultoria e Auditoria 
Contábil e Tributária, Cnpj 40.256.832/0001-98. Valor: R$ 79.200,00 
(setenta e nove mil, duzentos reais). Vigência: 20/01/2022 a 31/12/2022

INEXIGIBILIDADE Nº 6/2022-00001
Objeto: Contratação de pessoa jurídica para serviços técnicos 
especializados em assessoria e consultoria contábil na área de gestão 
pública, com ênfase na escrituração contábil na arrecadação da receita 

Contrato nº 20220075. Contratada: IM da Costa Consultoria e Auditoria 
Contábil e Tributária, Cnpj 40.256.832/0001-98. Valor: R$ 79.200,00 
(setenta e nove mil, duzentos reais). Vigência: 20/01/2022 a 31/12/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTARÉM - SEMSA

PORTARIA Nº 118/2022 - SANTARÉM, 19/09/2022

RESOLVE:

SENAR/AR/PA
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2022 - 

TIPO MENOR PREÇO
O SENAR/AR/PA comunica que às 15 (quinze) horas 
do dia 30 de setembro de 2022 realizará em sua 
sede, na Trav. Dr. Moraes, 21, 7º andar, “Ed. Palácio 
da Agricultura” - Nazaré, procedimento licitatório na 
Modalidade Pregão Presencial, Tipo “Menor Preço”, 

de empresa especializada na locação de equipamentos 
de impressão / cópia, com fornecimento de material de 
consumo e manutenção. O Edital estará disponível 
aos interessados no endereço antes mencionado, no 
horário de 09:00 às 11:30 e 14:00 às 17:30, de 2ª à 6ª 
feira, devendo os mesmos disponibilizarem pen drive 
para viabilizar sua reprodução ou tomar conhecimento 
de seus termos através de solicitação por e-mail: 
licitacao@senar-pa.com.br Telefones para contato: 
(91) 4008-5390 e 4008-5300.

Joel Ribeiro Armínio - Pregoeiro do SENAR-AR/PA

OBJETO: Registro de preços para eventual 
prestação de SERVIÇOS COMUNS DE 
ENGENHARIA COM FORNECIMENTO DE MÃO 
DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 
para atender as necessidades de manutenção 
predial corretiva dos edifícios ocupados pelo 
Tribunal de Justiça do Estado do Pará em 
diversas localidades distribuídas em 07 lotes, 
conforme condições, quantidades e exigências 
estabelecidas no termo de referência, Anexo 
I do edital. SESSÃO PÚBLICA: 04/10/2022, 
às 09h00, horário de Brasília, no endereço 
eletrônico www.gov.br/compras/pt-br. UASG do 
TJ/PA: 925942. Edital disponível em: www.gov.
br/compras/pt-br e  www.tjpa.jus.br. Informações 
pelos telefones (91) 3205-3206 e (91) 3205-
3257 ou pelo e-mail licitacao@tjpa.jus.br.
Belém, 20 de setembro de 2022.

Serviço de Licitação do TJPA.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 065/TJPA/2022


