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AVISOS, ATAS E EDITAIS

WhatsApp vai permitir que usuário oculte que está on-line 
OPÇÃO 

 
FOLHAPRES 

 
O WhatsApp deve lan-

çar em breve a opção que 
permite aos usuários es-

conder que estão on-line 
em seu status no aplicativo. 
A funcionalidade está sen-
do testada na versão beta 
para iOS, sistema operaci-
onal da Apple, e ainda não 
tem data de lançamento. 

O modo invisível já está 
disponível nas outras re-
des sociais da Meta –Ins-
tagram e Facebook– e no 
principal concorrente do 
WhatsApp, o Telegram. 

Segundo o site WABe-

taInfo, especializado em 
atualizações do app, a em-
presa também está testan-
do o recurso nas versões 
para Android e PC. 

A captura de tela divul-
gada pelo perfil do site no 

Twitter na última sexta (1º) 
mostra que a aba “priva-
cidade” das configurações 
do aplicativo será altera-
da. A opção “visto por úl-
timo” passará a ser “vist 
o por último e online”. 

Nessa tela, o usuário vai 
poder escolher se “todos”, 
“contatos” ou “ninguém” 
poderá ver o status. 

A empresa ainda não 
confirmou oficialmente o 
lançamento do recurso. 

MPT inspeciona sede da Caixa 
O Ministério Público do Trabalho definiu que pedirá ao MPF o compartilhamento das provas reunidas no 

inquérito que apura as denúncias de assédio sexual contra o ex-presidente do banco Pedro Guimarães 

al e o assédio moral andam 
juntos. Geralmente, o as-
sediador, quando a vítima 
não cede às suas investidas, 
parte para o assédio moral. 
Ele ignora, adota medidas 
de retaliação”, disse. 

No dia 29 de junho, o Mi-
nistério Público do Traba-
lho deu dez dias para que a 
Caixa se manifeste sobre as 
acusações de assédio sexu-
al contra Pedro Guimarães e 
Celso Leonardo Barbosa, ex-
vice-presidente de atacado. 

Neste domingo (3), o ban-
co e Guimarães foram no-
tificados pelo MPT para 
que também esclareçam as 
denúncias de assédio mo-
ral. Celso Leonardo Barbo-
sa renunciou ao cargo na 
sexta-feira (1º). 

“A partir daí, [o MPT vai] 
decidir se mantém como 
notícia de fato, que é uma 
investigação preliminar, se 
converte em inquérito ci-
vil ou se adota outras pro-
vidências. Recebi a infor-
mação [da Caixa] de que 
a manifestação está sendo 
preparada e se colocaram 
à disposição para infor-

ASSÉDIO 
 
THAÍSA OLIVEIRA 
FOLHAPRESS 

 

OMPT (Ministé-
rio Público do 
Trabalho) fez 
uma inspeção à 

sede da Caixa nesta se-
gunda-feira (4) e definiu 
que pedirá ao MPF (Mi-
nistério Público Federal) 
o compartilhamento das 
provas reunidas no inqué-
rito que apura as denún-
cias de assédio sexual con-
tra o ex-presidente do ban-
co Pedro Guimarães. 

O procurador do traba-
lho Paulo Neto, responsá-
vel pelo caso, afirmou que 
o foco do MPT será inves-
tigar as denúncias de as-
sédio moral na instituição. 
Segundo ele, via de regra, o 
assédio moral acaba sendo 
uma das consequências do 
assédio sexual. 

“O Ministério Público do 
Trabalho vai focar no as-
sédio moral, sem embar-
go na apreciação do assé-
dio sexual. O assédio sexu-

As acusações contra o ex-presidente da Caixa, Pedro Guimarães, continuam sendo investigadas 
FOTO: AGÊNCIA BRASIL 

mações complementares”, 
afirmou o procurador. 

Paulo Neto disse que o 
principal objetivo da visi-
ta era conhecer o espa-
ço físico onde os supos-
tos assédios ocorreram an-
tes de colher os depoimen-
tos. Uma servidora da Cai-
xa que procurou o MPT 
será ouvida nesta segunda. 

“Fui recebido pelo diretor 
jurídico [da Caixa], que me 
acompanhou, me levou em 
todas as dependências, e ti-
ramos as fotografias que po-
dem ajudar na investigação. 
É um momento inicial, de 
colheita de provas”, disse. 

“Eu fui à diretoria que 
controla o canal de de-
núncias e me foi explicado 

que é contratada uma em-
presa externa, que garan-
te anonimato. É passada 
a informação para a cor-
regedoria da Caixa que, a 
partir daí, toma as provi-
dências internas.” 

Paulo Neto afirmou ain-
da que, comprovadas as 
denúncias de assédio mo-
ral, o Ministério Público do 

Trabalho poderá recorrer 
ao patrimônio dos gestores 
responsáveis para indeni-
zar as vítimas. 

“O ideal é isso [responsa-
bilizar o gestor], principal-
mente quando se trata de 
órgão público em que, mui-
tas vezes, a sociedade aca-
ba pagando pelos desman-
dos de um dirigente que 
pratica assédio moral. Se 
for preciso buscar em juí-
zo a condenação, também 
incluímos o gestor no polo 
passivo da ação.” 

EQUIPE AFASTADA 

  Nova presidente da Caixa 
Econômica Federal, Daniella 
Marques, anunciou no seu 
primeiro dia de trabalho no 
banco o afastamento de um 
grupo de profissionais ligados 
diretamente ao ex-presidente 
Pedro Guimarães. São pessoas 
com cargo de confiança, como 
chefia de gabinete e cinco 
consultores estratégicos. 

PARA ENTENDER 

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ABEL FIGUEIREDO

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO
Nº 9/20222-030 - PMAF

A Prefeitura Municipal de Abel Figueiredo, no uso de suas 
atribuições legais, torna público para o conhecimento dos 
interessados que HOMOLOGOU o resultado de licitação 
em referência em favor da empresa: AUTO POSTO 
WR EIRELI CNPJ: 5.033.773/0001-03, – Valor Total R$ 
374.801,86 (Trezentos Setenta e Quatro Mil Oitocentos 
e Um Reais e Oitenta e Seis Centavos) os autos se 
encontram com vista franqueada aos interessados.

Figueiredo, 04 de julho de 2022.
Antonio dos Santos Calhau - Autoridade Competente

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 038/2022

Objeto: Futura e eventual aquisição de insumos para utilização nos serviços de 
conservação de pavimentos viários - “tapa - buracos”, visando suprir as demandas da 
Secretaria Municipal de Obras, Viação e Infraestrutura do Município de Altamira/PA, 
em suas atividades de serviço de manutenção do sistema viário de Altamira no que 
compreende pavimentação com revestimento asfáltico. Data de Abertura: 15/07/2022 
as 10h (horário de Brasília).  Local de abertura: www.portaldecompraspublicas.com.
br. Editais disponíveis: Site de Prefeitura de Altamira - https://altamira.pa.gov.br/ 
Mural de Licitações – TCM/PA, Portal compras públicas e no setor de licitações - Setor de 
Suprimentos e Serviços: Rua Acesso Dois, 530 Bairro Premem – Altamira.

Claudomiro Gomes da Silva - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARÁ
RETIFICAÇÃO

Na publicação da Concorrência Pública nº 3/2022-002. A Comissão Permanente 

data designada para abertura dos envelopes contendo as proposta do processo de 
licitação na modalidade Concorrência Públican° 3/2022-002. Objeto: contratação 
de empresa especializada na construção da orla do rio coité no município de 
Aurora do Pará, conforme convênio 91/2022 – SEDOP, de acordo com projetos, 
memorial descritivo e planilhas orçamentárias. Publicada no D.O.U seção3 N° 119 
pagina 225, data 27/06/2022, DOE/PA N° 35.022 página: 117, data: 27/06/2022 
e Diário do Pará caderno economia B10 data: 27/06/2022. ONDE SE LÊ: 
29 de julho de 2022 às 08:30hs. LEIA-SE: 28 de julho de 20212 às 08:30hs. 
Permanecendo inalterada as demais informações contidas na publicação anterior.

Vilani Cristina Santos Prestes - Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 3-010/2022
Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, o Exmo. Sr. 
Prefeito Municipal,infra-assinado, com base no art. 38, inciso VII, c/c art. 
43, inciso VI, da Lei n°. 8.666/93, resolve: 1.HOMOLOGAR o processo 
licitatório em destaque, do tipo menor preço, que tem por objeto a 
execução de obra de infraestrutura com serviços de pavimentação 
asfáltica de ruas/vias no município de Barcarena e a construção de 220 
metros de canal em concreto pré-moldado na av. Eduardo Angelim em 
Vila dos Cabanos, conforme edital. 2.ADJUDICAR o objeto do certame à 
empresa Lucena Infraestrutura Ltda, CNPJ n°. 03.992.929/0001-32,com 
o valor de R$ 34.907.509,36 (trinta e quatro milhões, novecentos e sete 
mil, quinhentos e nove reais e trinta e seis centavos). 3.DETERMINAR 
que sejam adotadas as medidas cabíveis para contratação da referida 
empresa, conforme item 18 do edital.

José Renato Ogawa Rodrigues - Prefeito Municipal
EXTRATOS DE CONTRATOS

Origem: Processo administrativo n°. 188/2022/ processo licitatório 
concorrência n°.3-009/2022. Contrato n°.960/2022. Contratante: 
Prefeitura Municipal de Barcarena. Contratado: Best Transportes e 
Construções Ltda, Cnpj: 83.332.908/0001-20. Objeto: Execução das 
seguintes obras/serviços: recuperação asfáltica com remendo profundo 
em vias do município de Barcarena, PA. Fundamento Legal: Lei n°. 
8.666/93. Vigência: 330 dias consecutivos. Valor total: R$ 5.939.674,03. 
Dotação orçamentária/fonte de recursos: 02; 0221; 15 451 0059 1.068; 
4.4.90.51.00; 4.4.90.51.99; fonte: 150000000. Assinatura: 04/07/2022.
Origem: Processo administrativo n°. 076/2022/ processo licitatório 
concorrência n°.3-002/2022. Contrato n°.961/2022. Contratante: 
Prefeitura Municipal de Barcarena. Contratado: Julian Graziano 
Sartoretto Eireli - Pavifenix, Cnpj: 25.155.908/0001-03. Objeto: Execução 
da seguinte obra: pavimentação asfáltica e urbanização da av. Cônego 
Batista Campos e da tv. Napoleão, município de Barcarena, PA. 
Fundamento Legal: Lei n°. 8.666/93. Vigência: 300 dias consecutivos. 
Valor total: R$ 7.143.332,85. Dotação orçamentária/fonte de recursos: 
02; 0221; 15 451 0059 1.068; 4.4.90.51.00; 4.4.90.51.99; fonte: 
150000000. Assinatura: 04/07/2022.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 9060/2022

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de livros de religião, 

de Barcarena, atendendo a secretaria municipal de cultura e turismo. 
Data de abertura: 19/07/2022 às 09h00min. O Edital e seus anexos 
estarão à disposição dos interessados a partir do dia 05/07/2022 nos 
sítios www.gov.br/compras (UASG 980425) e https://www.barcarena.
pa.gov.br/licitacao; e no Setor de Licitação e Contratos, sito na Prefeitura 
Municipal de Barcarena, localizada na Rua Cronge da Silveira, nº 438, 
Bairro Centro, CEP: 68.445-000, Barcarena/PA.

Alex dos Santos Gonçalves - Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA
EXTRATO DE CONTRATOS

Origem: Processo administrativo n°. 021/2022/ processo licitatório 
concorrência n°.3-004/2022. Contrato n°.955/2022. Contratante: Secretaria 
Municipal de Educação. Contratado: O. Souto Pantoja & Cia Ltda, 
Cnpj:24.342.692/0001-14. Objeto: Execução da seguinte obra: construção 
da Escola São Raimundo Nonato, localizada na Ilha Arapiranga, Barcarena, 
PA. Fundamento Legal: Lei n°. 8.666/93. Vigência: 07meses consecutivos. 
Valor total:R$ 2.959.821,08. Dotação orçamentária/fonte de recursos: 18; 
1813 - FUNDEB; 12 361 0033 1.115; 4.4.90.51.00; 4.4.90.51.99; fonte: 
15400000. Data de assinatura: 01/07/2022.
Origem: Processo administrativo n°. 620/2021/ processo licitatório 
concorrência n°.3-010/2021. Contrato n°.953/2022. Contratante: 
Secretaria Municipal de Educação. Contratado: Mocatorres Construções 
e Terraplanagem Eireli, Cnpj:10.312.341/0001-56. Objeto: Execução da 
seguinte obra: construção da Escola Bom Futuro, localizada no bairro 
Fazendinha, Barcarena, PA. Fundamento Legal: Lei n°. 8.666/93. Vigência: 
09meses consecutivos. Valor total:R$ 3.142.195,84. Dotação orçamentária/
fonte de recursos: 18; 1813 - FUNDEB; 12 361 0033 1.115; 4.4.90.51.00; 
4.4.90.51.99; fonte: 15400000. Data de assinatura: 01/07/2022.
Origem: Processo administrativo n°. 633/2021/ processo licitatório 
concorrência n°.3-012/2021. Contrato n°.954/2022. Contratante: Secretaria 
Municipal de Educação. Contratado: J M Miranda Construção Civil Ltda, 
Cnpj: 19.726.329/0001-62. Objeto: Execução da seguinte obra: construção 
da Escola Piramanha, localizada na Ilha da Onças, Barcarena, PA. 
Fundamento Legal: Lei n°. 8.666/93. Vigência: 08meses consecutivos. 
Valor total: R$ 3.933.449,62. Dotação orçamentária/fonte de recursos: 18; 
1813 - FUNDEB; 12 361 0033 1.115; 4.4.90.51.00; 4.4.90.51.99; fonte: 
15400000. Data de assinatura: 01/07/2022.
Origem: Processo licitatório pregão eletrônico nº 9-086/2021. Contrato 
nº 927/2022. Contratante: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e 

Eireli, Cnpj 33.517.755/0001-17. Objeto: Contratação de empresa visando 
a execução de serviço de pintura geral dos prédios de 06 (seis) unidades 
escolares administrados pela secretaria Municipal de Educação, Cultura 
e Desenvolvimento Social de Barcarena, Estado do Pará. Fundamento 
Legal: Lei nº 8.666/93. Vigência: 30/06/2022 a 31/12/2022. Valor Total 
R$ 1.133.919,22. Dotação Orçamentária: 18-18.13; 12 361.0033.1.114; 
3.3.90.30.00; 3.3.90.39.14. Assinatura: 30/06/2022.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM através do órgão interessado a  SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE - SESMA, por intermédio do Pregoeiro designado pelo Decreto 
Municipal nº 103.993/2022-PMB, torna público que fará realizar o certame licitatório, 
em referência, no dia 20/07/2022 às 9h (Horário de Brasília/DF) - Tipo Menor Preço 
por LOTE.
OBJETO: Registro de Preços em Ata, para futura e eventual “CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE INSUMOS E REAGENTES 
TRANSFUSIONAIS COM CESSÃO EM REGIME DE COMODATO DOS EQUIPAMENTOS”, 
objetivando a realização de testes pré-transfusionais, garantindo o abastecimento da 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BELÉM - SESMA/PMB, de 
acordo com as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos. 
LOCAL: A abertura da sessão pública será efetuada no site: www.comprasnet.gov.
br UASG: 925387
O Edital poderá ser adquirido no site: www.comprasnet.gov.br ou pelo site/portal da 
Prefeitura Municipal de Belém: www.belem.pa.gov.br/licitacao

Belém/PA, 04 de julho de 2022.
Marcelo Cantão Lopes

Pregoeiro/CGL/SEGEP/PMB

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 64/2022-SESMA

PROCESSO: Nº 4699/2022

SEGEP

Secretaria Municipal de 

Coordenação Geral do

Planejamento e Gestão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022 - SRP - PMC. 
Objeto: Registro de preços para eventual e futura aquisição de 

visando atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município 
de Capanema/Pa. ADJUDICADO PARA: AImagem Com. e Serv. Ltda 

Francisco Ferreira Freitas Neto - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL/PA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 061/2022/FMS
Objeto: Contratação de empresa especializada para aquisição de 
medicamentos para atendimento da demanda da secretaria municipal de 
saúde de Castanhal/PA. A sessão pública de Pregão Eletrônico terá início com 
a divulgação das propostas de preços e etapa de lances no dia 19/07/2022, 
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.

Cleonice da Costa Trindade - Pregoeira/FMS

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FLORESTA DO ARAGUAIA/PA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2022

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de brinquedos infantis 
para playgrounds e conjuntos escolares, para atender as demandas das escolas 
públicas do município de Floresta do Araguaia/PA. Abertura no dia 19/07/2022 
ás 08:15hs. Edital na íntegra disponível nos endereços eletrônicos: www.

licitacoes, e sala da CPL no Prédio da PMFA, das 8:00 às 12:00 horas.  Cel.: (94) 
98405 2640.

Divailton Moreira de Souza - Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE GARRAFÃO DO NORTE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO 26/2022
O Município de Garrafão do Norte, 
torna público que realizará licitação na 
modalidade Pregão Eletronico nº 26/2022, 
com abertura para o dia 15/07/2022 
às 09:00hs. Objeto: Contratação de 
empresas para prestação de serviços 
de confecções do vestuário de corte 
e costura em tecidos diversos, para 
atender as necessidades da prefeitura 
municipal de garrafão do norte e suas 
secretarias.  Endereço eletrônico www.
portaldecompraspublicas.com.br

Dayana Santos - Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
GARRAFÃO DO NORTE/PA

AVISO DE ANULAÇÃO
DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRONICO
Nº 21/2022

O Município de Garrafão do Norte/PA, 
através do setor de licitação, torna público 
para conhecimento dos interessados, que 
está ANULAÇÃO a licitação na modalidade 
Pregão Eletronico nº 21/2022. Objeto: 
Contratação de empresas para prestação 
de serviços de confecções do vestuário de 
corte e costura em tecidos diversos, para 
atender as necessidades da Prefeitura 
Municipal de Garrafão do Norte e suas 
secretarias, solicitando alterações no Termo 
de Referencia. Endereço eletrônico www.
portaldecompraspublicas.com.br

Dayana Santos - Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÓBIDOS
AVISO DE LICITAÇÃO

O Município de Óbidos/Pa torna público que realizará licitação na 
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 019/2022-SRP - 
REPETIÇÃO
edital, visando à registro de preços que objetiva a  contratação de pessoa 
jurídica para a prestação de serviço de locação de automotores e lanchas a 
motor, incluindo condutores devidamente habilitados, manutenção preventiva 
e corretiva e demais encargos, para atender as demandas dos serviços 
desenvolvidos pela Prefeitura Municipal de Óbidos, No Exercício de 2022. 
Realização: 15/07/2022 Às 08:30. O edital completo estará à disposição no 
site: www.bllcompras.com e no sitio eletrônico do município: www.obidos.

Leonardo da Moda Corrêa - Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM
AVISOS DE RATIFICAÇÃO

dia 01 de julho de 2022, os processos licitatórios: INEXIGIBILIDADE 
Nº 006/2022, cujo Objeto é a Contratação de show artístico com 
“NETTO LIMA E BANDA”, para apresentação no dia 21 de julho de 
2022, no XXXVI Festival da Canção Ouremense na cidade de Ourém/
PA, em favor do Sr. Jaconias Escócio Lima Neto, brasileiro, portador 
do CPF/MF nº 686.473.282-72, no valor de R$ 3.350,00 (três mil 
trezentos e cinquenta reais); INEXIGIBILIDADE Nº 007/2022, 
cujo Objeto é a Contratação de Show Artístico com as atrações musicais 
“BANDAS ORQUESTRA AEROFÔNICA e LAYSE E OS SINCEROS” 
para apresentação no XXXVI Festival da Canção Ouremense, no dia 
22 de julho de 2022, na Cidade de Ourém/PA, em favor do Sr. André 
Silva de Alcantara, portador do CPF/MF nº 746.662.822-20, no valor 
de R$ 10.300,00(dez mil e trezentos reais); INEXIGIBILIDADE Nº 
008/2022, cujo Objeto é a Contratação de show artístico da cantora 
“SANDRA DE SÁ”, para apresentação no dia 23 de julho de 2022, no 
XXXVI Festival da Canção Ouremense, na Cidade de Ourém Pará, 
em favor da pessoa jurídica: ESTÚDIO L.A. FILMAGENS E EVENTOS 
LTDA, CNPJ nº 08.077.958/0001-92, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e 
cinco mil reais); INEXIGIBILIDADE Nº 009/2022, cujo Objeto é a 
Contratação do cantor “ANTONIO MARCOS E BANDA” para a realização 
de show artístico musical no evento VERÃO FESTIVAL DO CHOPP 2022, 
no dia 30 de julho de 2022, na Cidade de Ourém/PA, em favor do Sr. 
Antonio Marcos do Nascimento, portador do CPF/MF nº 751.643.102-87, 
no valor de R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais),com fundamento 
no Artigo art. 25, III, da Lei 8.666/93 e alterações, conforme Análise da 
Comissão Permanente de Licitação e Parecer da Assessoria Jurídica.

Francisco Roberto Uchoa Cruz - Prefeito Municipal de Ourém

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
REDENÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATORIO Nº 095/2022 - 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2022
O Município de Redenção-PA, comunicar aos 
interessados, que realizará no dia 15/07/2022 às 
09h00min, (Horário Local) licitação sob modalidade 
PREGÃO PRESENCIAL, tipo menor preço global, 
tendo como objeto: contratação de empresa 
para aquisição, limpeza e manutenção 
de cortinas persianas em rolo blackout, 
incluindo instalação, para atender às 
necessidades da secretaria municipal de 
educação, cultura e lazer junto ao Fundo 
Municipal de Educação - FME, por meio 
de recursos próprios. Conforme dotação anexa ao 
edital. 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, 04 de julho de 2022.
André Pereira da Silva - Pregoeiro

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
DE RONDON DO PARÁ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2022-041 FME
Objeto: Registro de preços visando futura 
contratação de empresa para a prestação de serviços 
de reforma de estofados de bancos dos ônibus e 
micro-ônibus do Transporte Escolar (frota própria), para 
atender a demanda do Fundo Municipal de Educação 
do município de Rondon do Pará. Abertura: 
15/07/2022 às 09:00 horas. Local: Rua Gonçalves 
Dias, 400 Centro - Sala da CPL – Prefeitura Municipal. 
O edital e anexos encontram-se a disposição na Sala 
da CPL no horário das 08:00 às 14:00, nos sítios: 
www.rondondopara.pa. gov.br / https:www.tcm.pa.gov.
br Informações: (94)99205-6538 (WhatsApp) ou 
cplrondondopara@ gmail.com ou cplrondondopara@
yahoo.com.br.

Rondon do Pará, 04 de julho de 2022.
Alberto Abreu Araújo - Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTA MARIA DO PARÁ

AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO Nº 013/2022

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de 
medicamentos da farmácia básica objetivando atender as necessidades 
da Secretaria Municipal de saúde do Município de Santa Maria do Pará/Pa. 
Empresas Homologadas: Bragantina Distribuidora de Medicamentos Ltda- 
CNPJ:07.832.455/0001-12. Valor R$ 141.136,40 (Cento e quarenta e um 
mil cento e trinta e seis reais e quarenta centavos); Paramed Distribuidora 
de Medicamentos Ltda - CNPJ: 16.647.278/0001-95. Valor R$ 323.929,00 
(trezentos e vinte e três mil novecentos e vinte e nove reais); R S Lobato Neto 
Eireli – CNPJ: 38.028.373/0001-43. VALORR$ 273.151,60 (duzentos e setenta 
e três mil cento e cinquenta e um reais e sessenta centavos).

Jorge Luis da Silva Alexandre - Secretário de Saúde
PREGÃO ELETRONICO Nº 027/2022

Objeto: Aquisição de Máquina Agrícola para o Município de Santa Maria do 
Pará, em conformidade ao Convênio de nº 028566/2021, celebrado entre o 
Ministério do Desenvolvimento Regional e Prefeitura Municipal de Santa Maria 
do Pará. Empresas Homologadas: Agroprata Comercio de Equipamentos Ltda 
- CNPJ: 20.963.380/0001-77. Valor R$ 11.600,00 (onze mil e seiscentos reais); 
Tratomaq - Tecnologia Em Equipamentos Ltda - CNPJ: 63.885.925/0001-87. 
Valor R$ 187.600,00 (cento e oitenta e sete mil, seicentos reais).

Alcir Costa da Silva - Prefeito Municipal
AVISO DE RATIFICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº 6/2022-00005
O Ordenador de Despesas da(o) Fundo Municipal de Saude, 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 de Elynaldo Albuquerque 
da Rocha, Gabriel Aquime de Souza, João Pedro Nunes Aquime, Juan Carlos 
Surósrodrígues, vem RATIFICAR a declaração de inexigibilidade de licitação 
para a contratação da referida empresa, determinando que se proceda a 
publicação do devido extrato.

Jorge Luis da Silva Alexandre - Secretário Municipal de Saúde

Objeto: Contratação de empresa 
de engenharia especializada para a 
execução dos serviços de construção 
da Praça da Propira no Município de 
Castanhal, neste estado, conforme 
especificações técnicas, planilhas e 
projetos anexos. 
Data de abertura: 20 de julho de 
2022. 
Horário: 10h00min (dez horas). 
Local: Sede da Secretaria de Estado 
de Desenvolvimento Urbano e Obras 
Públicas – SEDOP, localizada na Trav. 
Chaco, nº 2158, Bairro Marco, CEP: 
66.093 - 542. Belém/PA. 
Edital: Disponível na Coordena-
doria de Licitação da SEDOP, no 
horário de 08h00min às 14h00min, 
através de meio digital (CD/
DVD virgem/PENDRIVE) e no site
www.compraspara.pa.gov.br

Belém/PA, 01 de julho de 2022.

Leandro de Aguiar Alves
Presidente da Comissão Permanente 

de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DE 

DESENVOLVIMENTO URBANO E 

OBRAS PÚBLICAS

AVISO DE ABERTURA 
TOMADA DE PREÇOS 

018/2022– CPL/SEDOP
Objeto: Contratação de empresa de 
engenharia especializada para a re-
forma do Muro Patrimonial do GAP, 
no Município de Belém, neste Estado, 
conforme especificações técnicas, pla-
nilhas e projetos anexos. 
Data de abertura: 26 de julho de 
2022. 
Horário: 10h00min (dez horas). 
Local: Sede da Secretaria de Estado 
de Desenvolvimento Urbano e Obras 
Públicas – SEDOP, localizada na Trav. 
Chaco, nº 2158, Bairro Marco, CEP: 
66.093 - 542. Belém/PA. 
Edital: Disponível na Coordena-
doria de licitação da SEDOP, no ho-
rário de 08h00min às 14h00min, 
através de meio digital (CD/
DVD virgem/PENDRIVE) e no site
www.compraspara.pa.gov.br 

Belém/PA, 01 de julho de 2022.

Leandro de Aguiar Alves
Presidente da Comissão Permanente 

de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DE 

DESENVOLVIMENTO URBANO E 

OBRAS PÚBLICAS

AVISO DE ABERTURA 
TOMADA DE PREÇOS 

021/2022– CPL/SEDOP
Objeto: Contratação de empresa de 
engenharia especializada para a refor-
ma das calçadas no entorno da Uni-
versidade do Estado do Pará – UEPA 
– CCSE, no Município de Belém, neste 
Estado, conforme especificações téc-
nicas, planilhas e projetos anexos. 
Data de abertura: 27 de julho de 
2022. 
Horário: 10h00min (dez horas). 
Local: Sede da Secretaria de Estado 
de Desenvolvimento Urbano e Obras 
Públicas – SEDOP, localizada na Trav. 
Chaco, nº 2158, Bairro Marco, CEP: 
66.093 - 542. Belém/PA. 
Edital: Disponível na Coordena-
doria de Licitação da SEDOP, no 
horário de 08h00min às 14h00min, 
através de meio digital (CD/
DVD virgem/PENDRIVE) e no site
www.compraspara.pa.gov.br

Belém/PA, 01 de julho de 2022.

Leandro de Aguiar Alves
Presidente da Comissão Permanente 

de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DE 

DESENVOLVIMENTO URBANO E 

OBRAS PÚBLICAS

AVISO DE ABERTURA 
TOMADA DE PREÇOS 

022/2022– CPL/SEDOP

Mais Informações: (11) 3149-4600 |  www.megaleiloes.com.br

LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

1º LEILÃO  19/07/2022 ÀS 15H00 - 2º LEILÃO  21/07/2022 ÀS 15H00

Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, Leiloeiro Ofi cial inscrito na JUCESP sob nº 844, faz saber, através do presente Edital, que devidamente 
autorizado pela Bradesco  Administradora  de Consórcios  Ltda., inscrita no CNPJ sob nº 52.568.821/0001-22, promoverá a venda em Leilão (1º 
ou 2º) do imóvel abaixo descrito, nas datas, hora e local infracitados, na forma da Lei 9.514/97. Local da realização dos leilões presencias e on-line: 
Alameda Santos, 787, 13º andar, Cj. 132, Jardim Paulista, São Paulo-SP e “online” através do site do Leiloeiro Ofi cial: www.megaleiloes.com.br. 
Serão adotadas todas as recomendações de prevenção contra o Covid-19, conforme estipulado pelo Ministério da Saúde. Localização dos imóveis: 
Parauapebas-PA. Bairro Beira Rio. Quadra 32, do Loteamento Residencial Beira Rio II. TERRENOS. Área total de 716,54m².  Lote 11: Matrícula 
16.897 do 2º RI local (356,535m²), Rua 120, nº 582; Lote 12: Matrícula 16.898 do 2º RI local (360,00m²),  Rua 120, nº 580. Obs.: (i) Competirá 
exclusivamente ao adquirente, se necessário e sem direito a reembolso, a regularização de eventual necessidade de demarcação/unifi cação das 
áreas junto aos órgãos competentes; (ii) Ocupados (AF). 1º Leilão: 19/07/2022, às 15:00 hs. Lance mínimo: R$ 329.624,24. 2º Leilão: 21/07/2022, 
às 15:00 hs. Lance mínimo: R$ 123.396,84. Condição de pagamento: à vista, mais comissão de 5% ao Leiloeiro. Da participação on-line: O 
interessado deverá efetuar o cadastramento prévio perante o Leiloeiro, com até 1 hora de antecedência ao evento. O Fiduciante será comunicado das 
datas, horários e local de realização dos leilões, para no caso de interesse, exercer o direito de preferência na aquisição do imóvel, pelo valor da dívida, 
acrescida dos encargos e despesas, na forma estabelecida no parágrafo 2º-B do artigo 27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465 de 11/07/2017. 
Os interessados devem consultar as condições de pagamento e venda dos imóveis disponíveis nos sites: www.bradesco.com.br e www.
megaleiloes.com.br. Para mais informações - tel.: (11) 3149-4600. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira - Leiloeiro Ofi cial JUCESP nº 844.


