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AVISOS, ATAS E EDITAIS

Dólar fica abaixo dos R$ 5 
após tom duro do Copom 

Venda de ações por diretores 
dispararam no fim de 2022 

MERCADO 
 

Ana Paula Branco 

 

FOLHAPRESS 

 

O dólar apresentava gran-
de queda na abertura des-
ta quinta-feira (2), oscilando 
abaixo dos R$ 5, depois que 
o Banco Central decidiu na 
véspera manter a Selic (taxa 
básica de juros) em 13,75% 
ao ano. 

O tom duro do órgão ao 
justificar sua decisão, aler-
tando para a incerteza fiscal 
e a pressão inflacionária, foi 

AMERICANAS 
 

Nicola Pamplona 

 

FOLHAPRESS 

 

Na mira de inquérito na 
CVM (Comissão de Valo-
res Mobiliário), as opera-
ções de vendas de ações por 
diretores da Americanas se 
intensificaram no segundo 
semestre de 2022, mostran-
do um comportamento di-
ferente do verificado em 
meses anteriores. 

Nesse período, executi-
vos da empresa venderam 
14,1 milhões de ações, qua-
se cinco vezes a quantida-
de negociada entre maio de 
2019 e junho de 2022, se-
gundo dados da empresa 
compilados pela Ferramen-
ta Radar de Insiders, da Pla-
taforma Quantzed. 

Essas operações renderam 
R$ 244,3 milhões em ações, 
em valores corrigidos pela 
inflação, um crescimento de 
55% em relação a todas as 

operações registradas entre 
maio de 2019 e junho de 
2022, mesmo que o valor 
dos papeis tenha caído ao 
longo do período. Procurada 
pela reportagem, a America-
nas não comentou o assunto 
até a publicação deste texto. 

A concentração de opera-
ções no fim de 2022 é usada 
pelo mercado para reforçar 
suspeitas de que o coman-
do da companhia tinha co-
nhecimento da situação fi-
nanceira que levou ao pedi-
do de recuperação judicial 
no último dia 19. 

O sócio-fundador da 
Quantzed, Pedro Menin, des-
taca que esse tipo de opera-
ção é comum em empresas 
que usam ações como parte 
da política de remuneração 
variável de seus executivos. 

Em setembro, a diretoria 
da empresa era formada por 
Miguel Gutierrez (diretor-
presidente), Marcio Meirel-
les, Ana Saicali e Thimóteo 
Barros. Gutierrez deixou a 
empresa na virada do ano. 

Reforma tributária deve levar 
ao menos seis meses, diz Tebet 
Declaração da ministra do Planejamento, Simone Tebet, aconteceu após 
reunião com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL) 

sidente Lira, do presidente 
Pacheco. É uma determina-
ção do presidente Lula para 
que a equipe econômica pos-
sa avançar e se colocar à dis-
posição do Congresso para 
avançar nessa pauta”, disse. 

A visita da ministra a Lira 
marca sua entrada na arti-
culação pela reforma, forta-
lecendo a busca do governo 
pela aprovação do texto. “O 
Haddad já tinha feito essa 
interlocução, agora faltava a 
ministra do Planejamento fa-
zer também”, disse Tebet. 

Segundo ela, a votação da 
reforma deverá começar pela 
Câmara e a ideia é que esse 
texto seja alinhado em con-
junto entre as duas Casas. 
“Quando sair o projeto, a re-
forma da Câmara [deve ser] o 
mais próximo possível de um 
texto definitivo que o Senado 
tenha identidade e conforto 
para votar”, afirmou. Tebet 
disse que também apresen-

tou a Lira a preocupação de 
estados com a perda de ar-
recadação com o ICMS (Im-
posto sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços). 

Tebet e Lira se reuniram 
um dia após o deputado ter 
sido reeleito presidente da 
Câmara por mais dois anos 
com uma votação recorde. O 
presidente do Senado, Rodri-
go Pacheco (PSD-MG), tam-
bém foi reeleito. 

Ao ser questionada se o re-
sultado daria uma segurança 
maior ao governo para vota-
ção de suas pautas, Tebet dis-
se que a reforma tributária 
não tem a ver com a eleição 
do Senado, porque “sua ne-
cessidade é uma unanimida-
de no Senado, sempre foi”. 

“É uma necessidade urgen-
te, tem unanimidade [sobre 
a] necessidade dela. Temos 
dois presidentes, da Câmara 
e do Senado, que vão fazer 
empenho em relação a ela. E 

PROJETO 
 

Victoria Azevedo 

 
FOLHAPRESS 

 

A
 ministra do Pla-
nejamento, Simo-
ne Tebet, afirmou 
ontem após reuni-

ão com o presidente da Câ-
mara, Arthur Lira (PP-AL), 
que a discussão da reforma 
tributária se prolongará por 
ao menos seis meses. A pro-
posta está entre as principais 
prioridades da agenda eco-
nômica do governo Luiz Iná-
cio Lula da Silva (PT). 

Segundo ela, não há como 
concluir a discussão antes 
desse prazo –ou seja, até o 
começo de agosto. “A refor-
ma tributária é um proces-
so que começa agora, mas a 
gente está, mais ou menos, 
definindo alguma coisa em 
torno de seis meses. Não dá 
para falar em uma reforma 
tributária em menos [tempo] 
que isso”, afirmou. 

O ministro Fernando 
Haddad (Fazenda) vem afir-
mando que a reforma tribu-
tária estaria apta para ser 
votada ainda no primeiro 
semestre e que acreditava 
ser possível uma aprovação 
até abril na Câmara dos De-
putados. Lira também men-
cionou nos últimos dias que 
a intenção do governo é 
uma deliberação até abril. 

Tebet, porém, ressaltou 
que o governo ainda não 
conhece o novo Legislativo. 
“Temos de dar o tempo de-
les. O importante é que a 
reforma tributária caminhe”, 
afirmou. “E ela vai cami-
nhar porque tem boa von-
tade do Congresso, do pre-

Simone Tebet discutiu a reforma tributária em reunião com o presidente da Câmara, Arthur Lira 

temos um presidente da Re-
pública dizendo que nós pre-
cisamos aprovar a reforma 
tributária”, afirmou. 

“Todos os elementos estão 
postos positivamente a fa-
vor da tramitação mais céle-
re possível da reforma tribu-
tária. O conteúdo e como vai 
vir é uma outra história que 
começa a ser escrita a partir 
de agora através da Câmara 
dos Deputados.” 

PROJETO É PRIORIDADE 

  O prazo menor, de três meses, 

foi citado por Lira após o resultado 

da eleição, na noite de quarta (1º). 

O presidente da Câmara afirmou 

que a intenção do governo Lula 

é dar prioridade à abertura da 

discussão sobre a reforma e votar 

o tema em até três meses. 

 PARA ENTENDER 

lido por analistas como um 
sinal de que os juros não de-
vem cair neste ano -tornan-
do, assim, a moeda brasilei-
ra atraente para investidores 
estrangeiros. 

Às 10h35, o dólar à vista 
recuava 1,35%, sendo ven-
dido a R$ 4,99. 

Na véspera, a moeda norte-
americana à vista fechou em 
queda de 0,25%, a R$ 5,06 na 
venda, patamar de encerra-
mento mais baixo desde 4 de 
novembro passado (R$ 5,05). 
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CÂMARA MUNICIPAL DE ALMEIRIM

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2023-01-PE/CMA

A Câmara Municipal de Almeirim/PA, por intermédio do pregoeiro e equipe 

de apoio, torna público que, fará realizar licitação na modalidade Pregão 

Eletrônico, do tipo menor valor por item, as 08:00 Horas do Dia 16 de fevereiro 

de 2023.Objeto: Registro de preço para futura e eventual contratação de 

para atender as necessidades da Câmara Municipal de Almeirim/Pa. O 

Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na salada 

Comissão Permanente de Licitações, localizada na Praça 14 de Julho, 19, 

Centro., prédio da Câmara Municipal, Cep: 68.230-000, Almeirim/Pará, no 

horário das 8:00hs ás 12:00hs, a partir da publicação deste Aviso, até a data 

anterior aquela estipulada para sua abertura da cessão, bem como poderá 

ser consultado ou retirado no site Portal de Compras Púbicas;https://www.

portaldecompraspublicas.com.br, Portal da Câmara Municipal na URL:https://

cmalmeirim.pa.gov.br e no Mural das Licitações do TCM/PA, https://www.tcm.

pa.gov.br. Informações complementares poderão ser solicitadas pelo e-mail: 

cmaslegis@uol.com.br.

Valdiney Marcelo Alves Gadelha - Pregoeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA DO PARÁ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2023-01-PE/CMA

A Câmara Municipal de Aurora do Pará - PA, por intermédio do pregoeiro 

e equipe de apoio, torna público que, fará realizar licitação na modalidade 

Pregão Eletrônico, do tipo menor valor por item, as 10:30 Horas do Dia 16 de 

fevereiro de 2023. Objeto: Registro de Preço para futura e eventual contratação 

atender as necessidades da Câmara Municipal de Aurora do Pará/Pa. O Edital e 

seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na salada Comissão 

Permanente de Licitações, localizada Rua São Francisco, s/n, Centro., prédio da 

Câmara Municipal, Cep: 68.658-000, Aurora do Pará/Pa, no horário das 8:00hs ás 

12:00hs, a partir da publicação deste Aviso, até a data anterior aquela estipulada 

para sua abertura da cessão, bem como poderá ser consultado ou retirado no 

site Portal de Compras Púbicas; https://www.portaldecompraspublicas.com.

br, Portal da Câmara Municipal na URL: https://camaraauroradopara.pa.gov.br 

e no Mural das Licitações do TCM/PA, https://www.tcm.pa.gov.br. Informações 

complementares poderão ser solicitadas pelo e-mail: camaraaurora2017@gmail.

com.Aurora do Pará-PA, 03 de fevereiro de 2023.

Valdiney Marcelo Alves Gadelha - Pregoeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE CAPITÃO POÇO
AVISOS DE LICITAÇÃO

O Município de Capitão Poço/Pa, através da Câmara Municipal, por 

intermédio do Departamento de Licitações e Contratos, torna público que, 

fará realizar licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
001/2023/CMCP do tipo menor preço por item. Objeto: Contratação 

de empresa especializada na prestação de serviços de locação de dois 

de administração da Câmara Municipal de Capitão Poço. Data e horário limite 

do recebimento das propostas: até às 14:00 horas do dia 17/02/2023. Data 

e horário do início da disputa: 14:01 horas do dia 17/02/2023; PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 002/2023/CMCP do tipo menor preço por item, por 

limite do recebimento das propostas: até às 14:00 horas do dia 15/02/2023. 

Data e horário do início da disputa: 14:01 horas do dia 15/02/2023. De 

de Compras Públicas https://www.portaldecompraspublicas.com.br. O 

procedimento licitatório obedecerá ao disposto na Lei Federal nº 14.133/21 e 

Portal de compras Púbicas https://www.portaldecompraspublicas.com.br, 

CÂMARA MUNICIPAL DE

CUMARU DO NORTE/PA

EXTRATO DE CONTRATO
Contratante: Câmara Municipal de Cumaru do Norte. 
Contrato nº 001/2023-CPL - J da Silva Camilo Comercio 
de Combustiveis EIRELI, CNPJ: 32.564.278/0001-
88, referente ao Processo Licitatório nº 001/2023, na 
modalidade Pregão Eletrônico nº 001/2022. Objeto: 
aquisição parcelada de combustível tipo gasolina 
comum, óleo diesel comum e óleo diesel s-10, em 
atendimento a Câmara Municipal.  Valor total R$ 
372.930,00 (Trezentos e setenta e dois mil, novecentos 
e trinta reais). Vigência: 01/02/2023 até 31/12/2023.

Fabiano Hermes Aguiar -
Presidente da Câmara Municipal

GECE BORGES NAVES EIRELLI, CNPJ 

63.838.957/0001-21, torna público que recebeu 

a LO nº 13265/2022 para transporte de produtos 

perigosos, proc. 36088/21 válida até 24/01/2026.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023-CPL/SEMAD/PMA

O Município de Abaetetuba/PA, Pará, por meio da Secretaria Municipal de 

Administração torna público que às 09h do dia 15 de fevereiro de 2023, realizará 

licitação na modalidade pregão, regido pela lei nº 10.520, decreto 10.024 e 

subsidiariamente a lei 8.666, na forma eletrônica, do tipo menor preço por item, 

visando o Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Gêneros 

Alimentícios (Perecíveis e não Perecíveis), para atender as necessidades da 

Prefeitura e Secretarias vinculadas (SEMAD, SEFIN, SEMOB, SEMAGRI) de 

Abaetetuba, pelo período de 12 (Doze) Meses. 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.licitanet.com.

br ou na sala da Comissão Permanente de Licitação - CPL junto à Prefeitura 

Municipal de Abaetetuba, situada à Rua Siqueira Mendes, nº 1359, Centro, 

CEP: 68440- 000, no horário de 8h às 14h, em dias de efetivo expediente.

Francineti Maria Rodrigues Carvalho - Prefeita Municipal de Abaetetuba/PA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARÁ

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023/PMAP

Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de central de 

ar condicionado e ventiladores para atender as necessidades da prefeitura 

e de suas secretarias no município 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 15/02/2023, 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 012/2023/PMAP
Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de tubos 

e blocos de concreto, objetivando atender as necessidades da secretaria 

municipal de obras e serviços públicos 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 15/02/2023, 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

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2023/PMAP
Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais 

permanentes e equipamentos de uso odontológicos, objetivando atender 

as necessidades da secretaria Municipal de Saúde 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 16/02/2023, 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

BOM JESUS DO TOCANTINS

CHAMAMENTO PÚBLICO
Nº 002/2023

Credenciamento para contratação de 

arbitragem desportiva para atender as 

demandas da Secretaria de Esporte e Lazer 

do município de Bom Jesus do Tocantins-

PA . Data da abertura 06/03/2023 às 08:30 

horas (horário de Brasília/ O Edital poderá ser 

adquirido no site: cplbjt2022@hotmail.com ou 

pelos site/portal da Prefeitura de Bom Jesus 

do Tocantins: bomjesusdotocantins.pa.gov.br;

Bom Jesus do Tocantins/PA,

02 de fevereiro de 2023

Edito Fausto da Conceição Lima - Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

BOM JESUS DO TOCANTINS

PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 9.2023-001 CM

Contratação de empresa especializada para 

fornecimento de combustível para atender as 

necessidades da Câmara Municipal de Bom 

estabelecidas no termo de referência. Data da 

abertura 15/02/2023 às 08:30 horas (horário de 

Brasília/DF) – Tipo menor preço por Item. Local: 

A abertura da sessão será efetuada no site: 

www.licitanet.gov.br.

O Edital poderá ser adquirido no site: www.

licitanet.gov.br ou pelos sites/portal da 

Prefeitura de Bom Jesus do Tocantins: 

bomjesusdotocantins.pa.gov.br; tcm.pa.gov.br/

mural-de-licitacoes/.

Bom Jesus do Tocantins- PA,

02 de fevereiro de 2023

Edito Fausto da Conceição Lima - Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO 036/2022-PMB -

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 097/2022

área com vegetação secundária, em atendimento às ações do Programa 

Territórios Sustentáveis no Município de Breves, Conforme Instrumento 

de Convênio nº 40/2022, Firmado Entre a Secretaria de Estado de 

 e a Prefeitura de 

AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009/2023- 

INEXIGIBILIDADE Nº 6/2023-011901

EXTRATO DE CONTRATO

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

CACHOEIRA DO PIRIÁ/PA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO

Nº 003/2023 PE SRP
O Município de Cachoeira do Piriá/PA, por 
meio da Prefeitura Municipal torna público 
que às 09:00h do dia 15 de Fevereiro 
de 2023, 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 o 
registro de preços para eventual contratação 
de empresa para aquisição de pneus, 
câmaras e protetores diversos para atender 
as necessidades da prefeitura municipal e 
secretarias do município de Cachoeira do 
Piriá/PA. 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 003/2023- PMC

Objeto: Registro de Preço para a futura e eventual contratação de empresa 

especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, 

compreendendo reserva, emissão, marcação, remarcação, endosso, 

cancelamento e entrega de bilhetes físicos e/ou eletrônicos de passagens 

constantes no Termo de Referência, Anexo I. O edital completo está à 

disposição dos interessados nos sites www.prefeituradecameta.pa.gov.br; 

www.tcm.pa.gov.br. Abertura: 15de fevereiro de 2023 às 09h00min (horário de 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
ESPÉCIE: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023-PMC

Objeto: Registro de Preço para futura e eventual aquisição de massa asfáltica tipo 

cbuq e emulsão, para ser utilizada em pavimentação e manutenção de vias do 

Município de Capanema/Pa. Sessão Pública: 15/02/2023 às 08h30, 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 CAPITÃO POÇO
EXTRATOS DE CONTRATOS

DECORRENTES DO PREGÃO Nº 044/2021 - PMCP - PE - SRP
Conforme saldo da Ata de Registro de Preço nº 280301/2022. Objeto dos 

contratos: Contratação de empresa para aquisição de materiais técnico 

ambulatorial e hospitalar para atendimento da Secretária Municipal de Saúde 

d Capitão Poço. Contrato nº 2023300101. Contratante: Fundo Municipal 

de Saúde Contratado: Distriben Distribuidora de Produtos Farmacêuticos e 

Hospitalares Ltda, CNPJ 04.234.179/0001-00. Valor global R$588.741,85 

(quinhentos e oitenta e oito mil e setecentos e quarenta e um reais e oitenta e 

cinco centavos). Vigência 30/01/2023 a 30/01/2024; Contrato nº 2023300102. 

Contratante: Fundo Municipal de Saúde Contratado: Fundo Municipal de 

Saúde. Contratado: J E S Fonseca Comercio - Me, CNPJ 04.707.391/0001-

30. Valor global R$612.034,26 (seiscentos e doze mil e trinta e quatro reais 

e vinte e seis centavos). Vigência 30/01/2023 a 30/01/2024; Contrato nº 

2023300103. Contratante: Fundo Municipal de Saúde Contratado: Altamed 

Distribuidora de Medicamentos Ltda - Me, CNPJ 21.581.445/0001-82. Valor 

global R$191.770,94 (cento e noventa e um mil e setecentos e setenta reais 

e noventa e quatro centavos). Vigência 30/01/2023 a 30/01/2024; Contrato nº 

2023300104. Contratante: Fundo Municipal de Saúde Contratado: A. Unidos 

Distribuidora Eireli CNPJ 36.442.253/0001-62. Valor global R$918.239,92 

(novecentos e dezoito mil e duzentos e trinta e nove reais e noventa e dois 

centavos). Vigência 30/01/2023 a 30/01/2024.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL

AVISOS DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N° 001/2023/PMC

A Prefeitura Municipal de Castanhal, através da Secretaria Municipal 

de Suprimento e Licitação – Comissão Permanente de Licitação/CPL, 

nomeada pela Portaria n° 793/22 de 09/05/2022, com sede à Av. Barão 

do Rio Branco, n° 2232, Bairro: Centro, neste Município de Castanhal/

Pará, torna público a abertura e julgamento da licitação na modalidade 

tomada de preços sob o critério de julgamento “menor preço global” 

para contratação de empresa especializada na construção de quadra 

coberta no Bairro Santa Helena, neste Município de Castanhal/Pará.  

tal até três dias antes do recebimento e abertura das propostas. Data 

do recebimento e abertura dos documentos de habilitação e propostas: 

01/03/2023, às 09:00 horas no Auditório da Secretaria Municipal de 

Indústria e Comércio/SEMICS localizado na Av. Altamira, n° 850, Bairro: 

Nova Olinda, neste Município de Castanhal/Pará.  Edital: Poderá ser 

obtido no prédio da PMC, Secretaria Municipal de Suprimento e Licitação, 

localizado na Av. Barão do Rio Branco, n° 2232, Bairro: Centro, neste 

Município de Castanhal/Pará, através do e-mail:  licitacao.supri@

castanhal.pa.gov.br  ou através do site: http://castanhal.cr2transparencia.

com.br/categoria/licitacoes/.

Sílvio Roberto Monteiro dos Santos - Presidente da CPL

A Prefeitura Municipal de Castanhal, por intermédio da Secretaria 

Municipal de Suprimento e Licitação torna público a abertura do 

Processo Licitatório do tipo menor preço por item, na modalidade 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 011/2023/PMC, cujo objeto 

é a contratação de empresa especializada para o fornecimento de gás 

de cozinha, destinado ao atendimento das diversas secretarias/fundos 

municipais, bem como, o Instituto de Previdência Deste Município de 

Castanhal/Pará, por um período de 12 (doze) meses, a sessão pública 

de Pregão Eletrônico terá início com a divulgação das Propostas de 

Preços e início da etapa de lances no dia 15/02/2023 às 09:00 horas. 

O Edital estará disponível nos sites: https://castanhal.cr2transparencia.

com.br/categoria/licitacoes/ e www.comprasnet.gov.br e e-mail 

pregaoeletronico@castanhal.pa.gov.br, a partir da data da publicação.

Célia do Socorro da Silva Andrade -

Pregoeira da Prefeitura Municipal de Castanhal

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023/FMS
Objeto: Contratação de empresa para aquisição de medicamentos 

para atender as demandas judiciais destinadas a Secretaria Municipal 

constantes no termo de referência, por um período de 12 (doze) meses. 

A sessão pública de Pregão Eletrônico terá início com a divulgação das 

propostas de preços e etapa de lances no dia 15/02/2023, às 09:00 horas. 

O edital estará disponível nos sites: https://castanhal.cr2transparencia.

com.br/categoria/licitacoes/; www.comprasnet.gov.br e no e-mail: 

pregaoeletronico@castanhal.pa.gov.br, a partir da data da publicação.

Karen Monteiro dos Santos - Pregoeira/FMS

A Prefeitura Municipal de Castanhal, por intermédio da Secretaria 

Municipal de Suprimento e Licitação torna público a abertura do Processo 

Licitatório do tipo menor preço por item, na modalidade PREGÃO 
ELETRÔNICO SRP Nº 010/2023/PMC. Objeto: Contratação de 

empresa especializada para fornecimento de cimento Portland CPII Z-32 

(Saco de 50 Kg.), destinado ao atendimento das seguintes Secretarias/

Fundos Municipais: Obras e Urbanismo, Educação, Saúde, Infra Estrutura, 

Esporte e Lazer e Sub Prefeituras Apeú e Jaderlândia deste Município de 

Castanhal/Pará, por um período de 12 (doze) meses. A sessão pública de 

Pregão Eletrônico terá início com a divulgação das propostas de preços 

e etapa de lances no dia 16/02/2023, às 09:00 horas). O edital estará 

disponível nos sites:https://castanhal.cr2transparencia.com.br/categoria/

licitacoes/ www.comprasnet.gov.br e no e-mail: pregaoeletronico@

castanhal.pa.gov.br, a partir da data da publicação.

Sheila Mirian Medeiros Gomes - Pregoeira da Prefeitura de Castanhal

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

CUMARU DO NORTE

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2022 - 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 073/2022
A Prefeitura Municipal torna público para conhecimento 
dos interessados que o Chamada Pública, cuja abertura 
ocorreu às 13h30min do dia 16 de janeiro de 2023, na 
sede da Prefeitura Municipal, Centro, cujo objeto é o 
credenciamento de Pessoas Jurídica ou Física para 
prestação de serviços Médico Hospitalar na rede 
pública municipal. Sagrando credenciadas as empresas: 
INSTITUTO DE SAUDE DA AMAZONIA – ISAM CNPJ: 
31.297.342/0001-49 e MED CLIN SERVIÇOS MÉDICOS 
HOSPITALARES LTDA CNPJ: 32.652.773/0001-49.

Vilamon P. Ramos - Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE

FLORESTA DO ARAGUAIA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023

Objeto: Aquisição de 01 (uma) Ambulância Tipo “A” Simples Remoção - Furgão, 

0 KM, através do Convênio nº 045/2022, celebrado entre a Secretaria de Saúde 

Pública - SESPA e a Prefeitura Municipal de Floresta do Araguaia. Abertura no dia 

16/02/2023 ás 08:15hs. Edital na íntegra disponível nos endereços eletrônicos: 

categoria/licitacoes, e sala da CPL no Prédio da PMFA, das 8:00 às 12:00 horas. 

Cel.: (94) 98418 7172.

Divailton Moreira de Souza - Pregoeiro

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N°003/2023/SRP

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de recarga de 

oxigênio medicinal com fornecimento de cilindro em comodato para atender 

as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Floresta do Araguaia - PA. 

Homologado em: 02/02/20236. Vencedor(es): Fredson Da Silva Santos 

Eireli,CNPJ 02.891.731/0001-08, valor R$ 917.000,00; White Martins Gases 

Industriais Do Norte Ltda, CNPJ34.597.955/0012-42, valor R$ 142.380,00.

Natanael R. da Silva - Sec. Mun. de Saúde

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2023

Objeto: Contratação de empresa especializada em execução de projeto de 

educação em saúde ambiental com ações socioeducativas nas comunidades 

rurais e urbanas do Município de Floresta do Araguaia com o intuito de promover 

uma melhoria na qualidade de vida dos moradores residentes nos locais, através 

vida, conforme convenio nº 823527/2015-FUNASA. Homologado em: 02/02/2023. 

Vencedor(es): Renato dos Santos Silva Servicos, CNPJ 17.281.172/0001-83, 

valor R$ 208.973,00 (duzentos e oito mil, novecentos e setenta e três reais).

Natanael R. da Silva - Sec. Mun. de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE

PAU D’ARCO

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023-FMS
O Fundo Municipal de Saúde de Pau D’arco - PA, por 

intermédio do Setor de Licitação, torna público que, 

fará realizar licitação na modalidade Pregão Eletrônico 

tipo menor preço por item. objeto: Registro de preços 

visando futura contratação de empresa especializada 

fornecimento de medicamentos de atenção básica 

para serem utilizados no sistema de saúde pública do 

Município de Pau D’Arco-PA, no exercício de 2023. 

Data e horário do início da disputa: 09:01 horas do 

dia 23/02/2023. De acordo com o que determina a 

legislação vigente, a realizar-se no Portal de Compras 

Pública https: www.portaldecompraspublicas.

com.br. O procedi-mento licitatório obedecerá ao 

disposto na Lei Fednº 10.5200.520, de 17 de julho 

de 2002, do Decreto nº 10.024, DE 20 de setembro 

de 2019, Lei nº 8.666/93 e demais legislação e suas 

alterações posteriores que lhe foram introduzidas. 

O Edital e seus anexos encontram-se à disposição 

dos interessados no Portal de compras Púbicas 

https: www.portaldecompraspublicas.com.br, Portal 

da Prefeitura na URL https:paudarco.pa.gov.br/ 

licitacoes-e-contratos/ e no Mural das Licitações 

do TCM/PA, https:www.tcm.pa.gov.br a partir da 

publicação deste Aviso.

Pau D’Arco - PA, 02 de fevereiro de 2023.

João Paulo Tessarolo -

Secretário Municipal de Saúde

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023-FMS
O Fundo Municipal de Saúde de Pau D’Arco - PA, por 

intermédio do Setor de Licitação, torna público que, 

fará realizar licitação na modalidade Pregão Eletrônico 

tipo menor preço por item. Objeto: Registro de preços 

visando futura contratação de empresa especializada 

fornecimen-to de medicamentos hospitalares de 

média e alta complexidade para serem utilizados 

no sistema de saúde pública do Município de Pau 

D’Arco-PA, no exercício de 2023. Data e horário do 

início da disputa: 09:01 horas do dia 24/02/2023. De 

acordo com o que determina a legislação vigente, a 

realizar-se no Portal de Compras Pública https:www.

portalde compraspublicas.com.br. O procedimento 

licitatório obedecerá ao disposto na Lei Federal nº 

10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, 

DE 20 de setembro de 2019, Lei nº 8.666/93 e demais 

legislação e suas alterações posteriores que lhe foram 

introduzidas. O Edital e seus anexos encontram-se à 

disposição dos interessados no Portal de compras 

Púbicas https:www.portaldecompraspublicas.com.br, 

Portal da Prefeitura na URL https:paudarco.pa.gov.

br /licitacoes-e-contratos/ e no Mural das Licitações 

do TCM/PA, https:www.tcm.pa.gov.br a partir da 

publicação deste Aviso.

Pau D’Arco - PA, 02 de fevereiro de 2023.

João Paulo Tessarolo -

Secretário Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXE-BOI

EXTRATO DE CONTRATOS
A Prefeitura Municipal de Peixe-Boi torna público o Extrato de Contrato 

da INEXIGIBILIDADE Nº 001/2023-PMPB. Objetivo prestação 

de serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria contábil 

na área de gestão pública de natureza continua em atendimento às 

necessidades da Prefeitura Municipal. Contratante: Prefeitura Municipal; 

Cnpj nº 05.149.158/0001-41. Contrato nº 001/2023. Contratado: R.V.L 

Melo & Cia Ltda - Me, CNPJ nº 11.648.352/0001-74. Valor total: R$ 

138.000,00 (cento e trinta e oito mil reais). Vigência: 11/01/2023 a 

31/12/2023. Data de Assinatura: 11/01/2023 Fundamento: Art. 25, inciso 

II da Lei 8.666/93 e suas alterações.

A Prefeitura Municipal de Peixe-Boi, Através da Secretaria Municipal de 

Educação, torna público o extrato de contrato da INEXIGIBILIDADE 
Nº 002/2023-SEMED. Objetivo prestação de serviços técnicos 

especializados de assessoria e consultoria contábil na área de gestão 

pública de natureza continua em atendimento às necessidades do Fundo 

Municipal de Educação. Contratante: Fundo Municipal de Educação 

de Peixe-Boi, inscrita no CNPJ/MF sob o no 29.685.087/0001-60. 

Contrato nº 002/2023. Contratado: R.V.L Melo & Cia Ltda - Me, CNPJ 

nº 11.648.352/0001-74. Valor total: R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). 

Vigência: 11/01/2023 a 31/12/2023. Data de Assinatura: 11/01/2023 

Fundamento: Art. 25, inciso II da Lei 8.666/93 e suas alterações.

A Prefeitura Municipal de Peixe-Boi, através da secretaria municipal de 

saúde, torna público o extrato de contrato da INEXIGIBILIDADE 
Nº 003/2023-SMS - objetivo prestação de serviços técnicos 

especializados de assessoria e consultoria contábil na área de gestão 

pública de natureza continua em atendimento às necessidades do 

Fundo Municipal de Saúde. Contratante: Fundo Municipal de Saúde de 

Peixe-Boi, Pessoa Jurídica de Direito Pública Interno, com inscrição no 

CNPJ sob o nº 11.920.272/0001-26. Contrato nº 003/2023. Contratado: 

R.V.L Melo & Cia Ltda - Me, Cnpj nº 11.648.352/0001-74. Valor total: R$ 

60.000,00 (sessenta mil reais). Vigência: 11/01/2023 a 31/12/2023. Data 

de Assinatura: 11/01/2023. Fundamento: Art. 25, inciso II da Lei 8.666/93 

e suas alterações.

A Prefeitura Municipal de Peixe-Boi, Através da Secretaria Municipal 

de Assistência Social, torna público o extrato de contrato da 

INEXIGIBILIDADE Nº 004/2023 SEMAS - objetivo prestação 

de serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria contábil 

na área de gestão pública de natureza continua em atendimento às 

necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social. Contratante: 

Fundo Municipal de Assistência Social de Peixe-Boi, Pessoa Jurídica de 

Direito Pública Interno, com inscrição no Cnpj sob o nº 19.030.247/0001-

89. Contrato nº 004/2023. Contratado: R.V.L Melo & Cia Ltda - Me, 

CNPJ nº 11.648.352/0001-74. Valor total: $ 42.000,00 (quarenta e dois 

mil reais). Vigência: 11/01/2023 a 31/12/2023. Data de Assinatura: 

11/01/2023. Fundamento: Art. 25, inciso II da Lei 8.666/93 e suas 

alterações.

A Prefeitura Municipal de Peixe-Boi, através da secretaria 

municipal de Meio Ambiente, torna público o extrato de contrato da 

INEXIGIBILIDADE Nº 005/2023 SEMAS - objetivo prestação 

de serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria contábil 

na área de gestão pública de natureza continua em atendimento às 

necessidades do Fundo Municipal de Meio Ambiente. Contratante: Fundo 

Municipal de Meio Ambiente de Peixe-Boi, Pessoa Jurídica de Direito 

Pública Interno, com inscrição no CNPJ sob o nº 35.960.048/0001-26. 

Contrato nº 005/2023. Contratado: R.V.L Melo & Cia Ltda - Me, CNPJ nº 

11.648.352/0001-74. Valor total: $ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais). 

Vigência: 11/01/2023 a 31/12/2023. Data de Assinatura: 11/01/2023 

Fundamento: Art. 25, inciso II da Lei 8.666/93 e suas alterações

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PRIMAVERA

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO

N° 9/2023-0001
Tipo menor preço por item. 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 2023, com 
abertura no dia 13/02/2023, 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° 9/2023-0002

Tipo menor preço por item. Objeto: Registro de 
preço para eventual contratação de empresa 

prestadora de serviços de locação de veículos 

destinados ao transporte escolar da rede estadual 
e municipal de ensino, do município de Primavera/

PA, com abertura no dia 13/02/2023, a partir das 

14h00, 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.
Primavera-Pará, em 30/01/2023.

Paulo Henrique Ribeiro da Costa -

Secretário Municipal de Educação PMP/PA

PREFEITURA MUNICIPAL DE

SANTA MARIA DAS BARREIRAS/PA

PREGÃO ELETRÔNICO-SRP Nº 0001/2023
Objeto: Futura e eventual aquisição de materiais 

de expediente, suprimentos e equipamentos de 

informática, móveis e eletrodomésticos, e materiais 

esportivos para atender as Secretarias e Fundos 

municipais. Modo de Disputa: Aberto. Data, Hora e 

Local da Abertura: 16/02/2023, às 09h:00min. Internet: 

www.portaldecompraspublicas.com.br. Retirada 

do Edital:   www.portaldecompraspublicas.com.

br, licitacoes.convenios.smbpa@gmail.com, www.

santamariadasbarreiras.pa.gov.br ou sala da CPL, na rua 

Nossa Senhora Santana, s/n, Centro, Prédio da antiga 

creche, Santa Maria das Barreiras-PA, das 08 às 12:00 e 

das 14:00h às 17:00h.

Santa Maria das Barreiras/PA, 03 de fevereiro de 2023. 

Jucivaldo Barbosa da Silva - Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM - SEMSA

AVISO DE SUSPENSÃO
CONCORRÊNCIA 001/2023

A Prefeitura Municipal de Santarém torna pública para conhecimento dos interessados 
a SUSPENSÃO da CONCORRÊNCIA 001/2023, cujo objeto é “Registro de Preço 

em gestão e oferta de serviços em saúde, com o fornecimento de mão de obras 
para operacionalização e apoio a unidades de saúde (Hospital Municipal, Pronto 
Socorro Municipal, UPA 24hs e ambulatório de especialidades)” para ajuste no prazo 
do ato convocatório. As informações complementares sobre esta licitação poderão 
ser obtidas pelos interessados, pelos e-mail: licitacao.semsa@santarem.pa.gov.br.

Celina da Silva Liberal - Presidente da CPL/Portaria 082/2022


