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AVISOS, ATAS E EDITAIS Canetada da Economia permite 
a Bolsonaro furar teto salarial 

Entretanto, a Constituição define que a remuneração para cargos públicos, 
pensões e outras vantagens não pode exceder o salário dos ministros do STF 

tagens não pode exceder o 
salário dos ministros do STF, 
hoje em R$ 39.293,32. 

A portaria inova ao cri-
ar uma espécie de teto du-
plo. Ela estabelece que o li-
mite remuneratório incidi-
rá separadamente para cada 
um dos vínculos no caso 
de aposentados e militares 
inativos que retornaram à  
atividade no serviço público. 

Com isso, a medida sig-
nifica que o teto total para 
essas pessoas passa a ser 
de R$ 78.586,64 por mês. 
Entre os membros da cú-
pula do Executivo que se-
rão beneficiados pela mu-

dança, Bolsonaro deve ter  
o aumento mais modesto. 

Hoje, ele recebe R$ 30,9 
mil pela função de presiden-
te e tem mais R$ 10,7 mil em 
outros benefícios, mas é fei-
to um corte de R$ 2.300 para 
que o teto seja obedecido. 

Com a nova norma, 
a remuneração bruta do 
presidente deve passar 
de R$ 39,3 mil para  
R$ 41,6 mil, uma alta de 6%. 

Mourão, que é general da 
reserva, terá aumento de 
quase 64%. A remuneração 
mensal bruta deve deixar 
de ter um abatimento fei-
to atualmente, de R$ 24,3 
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U ma regra editada 
pelo governo Jair 
Bolsonaro que au-
toriza uma par-

cela de servidores a rece-
ber mais do que o teto 
remuneratório constitucio-
nal fará com que o pró-
prio presidente e membros 
do primeiro escalão tenham  
aumentos de salário. 

Os ganhos serão de 
até 69%, com pagamen-
tos mensais que, a depen-
der da autoridade, poderão  
ultrapassar R$ 66 mil. 

A medida, colocada em vi-
gor enquanto o funcionalis-
mo está com salários conge-
lados, deve beneficiar Bolso-
naro, o vice-presidente, Ha-
milton Mourão, ministros 
militares e um grupo restri-
to de cerca de mil servidores 
federais que hoje têm remu-
neração descontada para res-
peitar o teto constitucional. 

Publicada no dia 30 de 
abril, a portaria da Secreta-
ria de Gestão e Desempe-
nho de Pessoal do Ministé-
rio da Economia começou 
a valer neste mês e terá 
efeito para os pagamentos  
realizados a partir de junho. 

A Constituição define que a 
remuneração para cargos pú-
blicos, pensões e outras van-

Bolsonaro agora poderá receber mais do que o teto remuneratório 
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mil, para respeitar o teto. 
Com isso, o valor bruto pas-
sa de R$ 39,3 mil para R$  
63,5 mil, diferença de 62%. 

Entre os ministros milita-
res, o maior salto no sa-
lário fica com o chefe da 
Casa Civil, Luiz Eduardo Ra-
mos. O governo deve dei-
xar de fazer um desconto 
mensal de R$ 27 mil, levan-
do a remuneração a R$ 66,4 
mil -a alta de 69%. Na lis-
ta, também aparece o minis-
tro da Defesa, Walter Braga 
Netto, com aumento de R$ 
22,8 mil, totalizando R$ 62  
mil por mês (alta de 58%). 

O ministro-chefe do Gabi-
nete de Segurança Instituci-
onal, Augusto Heleno, deve 
passar a receber um adicio-
nal de R$ 23,8 mil. O salário 
irá para R$ 63 mil (60%). 

Há ainda o ministro da 
Ciência, Tecnologia, Inova-
ções e Comunicações, Mar-
cos Pontes, com elevação de 
R$ 17,1 mil, indo a R$ 56,4 mil 
por mês (aumento de 44%). 

EXPLICAÇÃO 

   De acordo com o Ministério 
da Economia, das mil pessoas 
que serão beneficiadas pela regra, 
mais de 70% são médicos e 
professores. O teto duplo vale 
para profissionais dessas áreas 
que acumulam funções. 

 PARA ENTENDER 

Bolsonaro nomeia ex-diretor da Polícia Federal 
para cargo na embaixada do Brasil em Washington 
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O presidente Jair 
Bolsonaro nomeou o 
ex-diretor-geral da 
Polícia Federal Rolando 
Alexandre de Souza 
para o cargo de adido 
da Polícia Federal na 
embaixada do Brasil em 

Washington. 
A nomeação foi 
publicada no Diário 
Oficial da União 
nesta quinta-feira (13). 
Ele ficará no  
posto por três anos. 
Rolando assumiu o 
cargo na PF em maio do 
ano passado. 
A escolha de Souza 
ocorreu após o ministro 

Alexandre de Moraes, 
STF (Supremo Tribunal 
Federal), ter barrado 
o nome de Alexandre 
Ramagem, amigo da 
família do presidente, 
para o comando  
da polícia. 
Rolando virou diretor-
geral em um momento 
turbulento, após o 
ex-ministro Sergio 

Moro pedir demissão 
acusando o presidente 
de querer interferir 
nos trabalhos da 
corporação. 
O delegado deixou o 
comando da corporação 
em 6 de abril, 
menos de um ano 
após sua indicação, 
e foi substituído  
por Paulo Maiurino. 

Israel concentra tropas na fronteira com Gaza 
MUNDO 
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Tropas israelenses se con-
centraram na fronteira de 
Gaza nesta quinta-feira (13), 
e militantes do grupo is-
lâmico Hamas mantive-
ram disparos de foguetes 
contra Israel, em confli-
tos que causam preocupa-
ção internacional e acir-
ram hostilidades entre ju-
deus e a minoria árabe em  
várias cidades do país. 

No total, ao menos 90 pes-
soas morreram desde se-
gunda-feira (10) -83 em 
Gaza, incluindo 17 crian-
ças, segundo o Ministério 
da Saúde local, e 7 em Israel, 
de acordo com autoridades 
médicas israelenses- e mais 
de 500 ficaram feridas. 

“Estamos em uma situa-
ção de emergência, e agora 
é necessário reforçar mas-
sivamente as forças no ter-
reno”, afirmou o ministro 
da Defesa israelense, Benny 
Gantz, ao anunciar a con-
vocação de oficiais milita-

res da reserva para refor-
çar a segurança e o deslo-
camento de tropas que nor-
malmente estão locadas na 
fronteira com a Cisjordânia  
para a região de Gaza. 

O porta-voz do braço ar-
mado do Hamas, Abu Ubai-
da, respondeu ao agrupa-
mento das tropas em tom 
de desafio, pedindo aos pa-
lestinos que se levantas-
sem.”Juntem-se como qui-
serem, do mar, da terra e 
do céu. Nós nos preparamos 
para tipos de mortes que fa-
riam vocês amaldiçoarem a 
si mesmos”, disse. 

De acordo com as Forças 
Armadas de Israel, as ope-
rações militares do país es-
tão focadas em atingir mem-
bros do alto escalão do Ha-
mas. Nesta quarta, a ofensi-
va matou ao menos 16 líde-
res de inteligência e mem-
bros da ala militar da facção. 
As baixas, no entanto, fo-
ram consideradas pelo Ha-
mas como martírios e ser-
virão de “combustível para 
nosso projeto de libertar 
nossa terra”. Diversas li-

deranças mundiais pediram 
o fim da escalada de vio-
lência, temendo uma guer-
ra aberta entre os dois la-
dos. Os pedidos desacom-
panhados de ações práticas, 
porém, não surtiram efei-
to sobre o maior pico de  
hostilidades desde 2014. 

Em novos ataques aéreos 
contra Gaza, Israel atingiu 
um prédio residencial de 
seis andares que, segundo 
os militares israelenses, per-
tence ao Hamas. O grupo is-
lâmico, que comanda a Fai-
xa de Gaza desde 2007, é 
considerado uma facção ter-
rorista por EUA, União Eu-
ropeia e, claro, Israel. 

“Estamos enfrentando Is-
rael e a Covid-19. Estamos 
entre dois inimigos”, disse 
Asad Karam, 20, um traba-
lhador da construção civil 
à agência de notícias Reu-
ters, referindo-se à sobre-
carga dos hospitais em Gaza 
devido às centenas de feri-
dos que agora dividem es-
paço com os contaminados 
pelo coronavírus. Autorida-
des de saúde de Gaza disse-

ram ainda que estão anali-
sando amostras para inves-
tigar a morte de várias pes-
soas durante a noite des-
ta quarta-feira (12) devido a 
uma suposta inalação de gás 
venenoso, mas que não che-
garam a uma conclusão. 

O Hamas já lançou cerca 
de 1.600 foguetes contra ci-
dades israelenses, de acordo 
com os militares de Israel, 
que dizem ter bombardeado 
Gaza em mais de 600 oca-
siões desde segunda-feira. A 
maior parte dos foguetes do 
Hamas tem sido intercepta-
da pelos sistemas de defesas 
antimísseis, que forçam a de-
tonação dos projéteis inimi-
gos a quilômetros de altitu-
de, muitas vezes ainda em 
território palestino. Um fo-
guete, entretanto, atingiu um 
prédio perto de Tel Aviv, se-
gunda maior cidade e capi-
tal econômica de Israel, e fe-
riu cinco pessoas. Principal-
mente na região sul do país, 
os moradores tiveram que 
voltar a conviver com as sire-
nes que alertam sobre os pe-
rigos dos disparos inimigos. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA
RETIFICAÇÃO

Na publicação da Dispensa de Licitação nº 015/2021-SEMAS, circulado 
no D.O.U seção 3, n° 86 pág. 190 e Jornal Diário do Pará, caderno 
economia pág. B10 e DOE/PA nº 34.578, pág. 140 em 10/05/2021. 
ONDE SE LÊ: valor global de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais). 
LEIA-SE: valor global de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA
RETIFICAÇÃO

Na publicação da Dispensa de Licitação nº 010/2021-SESMAB, circulada 
no D.O.U seção 3, n° 63 pág. 261, Jornal Diário do Pará, caderno 
economia pág. B12 e DOE/PA nº 34.542, pág. 65  em 06/04/2021. ONDE 
SE LÊ: Vigência de 90 (noventa) dias DE 24/03/2021 a 22/06/2021; 
LEIA-SE: Vigência de 90 (noventa) dias 31/03/2021 a 29/06/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 9-027/2021
Objeto: Registro de preços para eventual e futura aquisição de gêneros 
alimentícios não perecíveis a serem utilizados na secretaria municipal de 
saúde, secretaria municipal de assistência social e secretaria municipal 
de educação, secretaria municipal de meio ambiente e secretaria 
municipal de indústria, comercio e turismo de Barcarena, estado do 
Pará. Data de abertura: 27/05/2021 às 09h00min. O Edital e seus anexos 
estarão à disposição dos interessados a partir do dia 14/05/2021 nos 
sítios www.comprasgovernamentais.gov.br (UASG 980425) e www.
barcarena.pa.gov.br/portal/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.

Waldemar Cardoso Nery Junior - Pregoeiro
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9-017/2021
Após análise conjunta deste Gabinete da Secretaria Municipal de 
Saúde, infra-assinado, da pregoeira responsável pelo referido pregão, 
da Procuradoria Geral (PGMB) e do Controle Interno, e considerando a 
publicidade dada ao processo licitatório. Decido pela HOMOLOGAÇÃO 
do resultado do pregão em destaque, que tem por objeto a aquisição de 
material educativo e pedagógico para treinamento de gestantes durante 
o pré-natal, para atender a demanda da secretaria municipal de saúde de 
Barcarena, estado do Pará, em conformidade com seu edital e demais 
anexos. Empresas vencedoras e valores: 1 - Douglas Cordeiro Eireli 
CNPJ: 21.176.482/0001-91 - R$ 11.526,57, 2- E do S Macedo da Silva, 
CNPJ: 02.525.328/0001-57 – R$ 7.920,00, 3 - Comatel Comercio de 
Material Ltda, CNPJ: 04.510.069/0001-16 – R$ 3.000,00.

Eugenia Janis Chagas Teles - Secretária Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA
AVISO DE RATIFICAÇÃO

CHAMADA PÚBLICA N° 001/2021,
POR DISPENSA DE LICITAÇÃO

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a 
Secretaria Municipal de Educação de Barcarena, de acordo com 
as determinações constantes no Art. 26 da Lei nº. 8.666/93 e suas 
alterações e, considerando o que consta do processo administrativo, 
vem RATIFICAR o resultado da Chamada Pública nº. 001/2021, que 
tem por objeto Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura 
Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para atendimento ao 
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE, com dispensa 
de licitação, segundo a Lei nº 11.947 de 16 de junho de 2009 e a 
Resolução CD/FNDE/MEC n° 06, de 08 de maio de 2020, para 
compra parcelada dos produtos apresentados nos projetos de venda 
dos seguintes grupos formais de agricultores familiares: 1) Associação 
das Comunidades Agroestrativistas da Ilha Trambioca - ACAIT - CNPJ: 
10.543.409/0001; Valor total: R$ 739.886,00; e 2) Grupo Porto Seguro 
- CNPJ: 04.368.055/0001-00; Valor total: R$ 1.579.999,00. Determino 
que se proceda a publicação do devido extrato no quadro de avisos da 

contratações dos referidos grupos formais de agricultores.
Ivana Ramos do Nascimento - Secretária Municipal de

Educação, Cultura e Desenvolvimento Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL 9/2021-035
Objeto: Registro de preço para eventual contratação de empresa especializada 
em serviços de instalação, desinstalação, manutenção preventiva e corretiva 

Municipal de Educação de Bragança; Abertura em 26/05/2021, as 09:00, Local: 

AVISO DE REVOGAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2021
Objeto: Aquisição de Pá Carregadeira, com base no convênio de repasses 
de recursos PROPOSTA Nº 004935/2020 - MAPA em atendimento a 
Secretaria Municipal de Agricultura.  O edital completo está à disposição 
dos interessados nos sites www.prefeituradecameta.pa.gov.br; www.
gov.br/compras/pt-br; mural de licitações do site do TCM/PA: www.tcm.
pa.gov.br. Abertura: 27 de maio de 2021 às 09h00min (horário de Brasília). 
Informações: pregaoeletronicopmc@gmail.com.

Victor Correa Cassiano - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
RETIFICAÇÃO

Na publicação circulada no dia 18/02/2020 no DOE/PA nº34-121, página 
95, e no dia 17/02/2020 no D.O.U seção 3, pág. 184 e Diário do Pará 
B10 referente ao Quarto Termo Aditivo de Contrato nº 3001001/2018, 
Concorrência nº 001-2017. ONDE SE LÊ: Terceiro Termo Aditivo de 
contrato nº 3001001/2018. LEIA-SE: Quarto Termo Aditivo de Contrato nº 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
AVISOS DE LICITAÇÃO

CONVITE N° 003/2021/PMC
A Prefeitura Municipal de Castanhal, através da Secretaria 
Municipal de Suprimento e Licitação – Comissão Permanente de 
Licitação/CPL, nomeada pela Portaria n.° 951/20 de 02/06/2020, 
com sede à Av. Barão do Rio Branco, n.° 2232, Bairro: Centro, 
neste Município de Castanhal/Pará, torna público que fará realizar 
licitação na modalidade convite sob o critério de julgamento 
“menor preço global” para contratação de empresa especializada 
na reforma de passarelas e guarda corpos, destinado a atender 
as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo/
SEMOB deste Município de Castanhal/Pará. A sessão pública 
deste convite será realizado no dia 26/05/2021, às 09:00 horas 
no Auditório da Secretaria Municipal de Indústria e Comércio/
SEMICS, localizado na Rua Maximino Porpino, n.° 2271, Bairro: 
Estrela, neste Município. 

CONVITE N° 004/2021/PMC
A Prefeitura Municipal de Castanhal, através da Secretaria 
Municipal de Suprimento e Licitação – Comissão Permanente de 
Licitação/CPL, nomeada pela Portaria n.° 951/20 de 02/06/2020, 
com sede à Av. Barão do Rio Branco, n.° 2232, Bairro: Centro, 
neste Município de Castanhal/Pará, torna público que fará realizar 
licitação na modalidade convite sob o critério de julgamento “menor 
preço global” para contratação de empresa especializada na 
reforma e revitalização da Escola Municipal de Ensino Fundamental 
“Dr. José João de Melo” e Ginásio Poliesportivo “Elizeu Ferreira 
da Silva”, neste Município de Castanhal/Pará. A sessão pública 
deste convite será realizado no dia 26/05/2021, às 11:00 horas no 
Auditório da Secretaria Municipal de Indústria e Comércio/SEMICS, 
localizado na Rua Maximino Porpino, n.° 2271, Bairro: Estrela, 
neste Município. Quaisquer dúvidas ou esclarecimentos se dará no 
Prédio da Prefeitura Municipal de Castanhal - Secretaria Municipal 
de Suprimento e Licitação, localizado na Av. Barão do Rio Branco, 
n.º 2232, Bairro: Centro, neste Município. O edital estará disponível 
pelo site: www.castanhal.pa.gov.br/portal-da-transparencia/
licitacoes-contratos-e-convenios, www.tcm.pa.gov.br/geo-obras 
cidadão ou através do e-mail:  licitacao.supri@castanhal.pa.gov.br.

Sílvio Roberto Monteiro dos Santos - Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINO
AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP 9/2021-12
O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições, homologa o 
resultado do julgamento e adjudica a Licitação: Modalidade: Pregão 
Eletrônico SRP nº 9/2021-12, Objeto: Registro de preço para a 
aquisição de material descartável para atender as necessidades 
da Prefeitura, Secretarias e Fundos do Município de Curralinho- Pa 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP 9/2021-11
O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições, homologa o 
resultado do julgamento e adjudica a Licitação: Modalidade: 
Pregão Eletrônico SRP nº 9/2021-11, Objeto: Registro de preço 
para a aquisição de material de higiene e limpeza para atender 
as necessidades da Prefeitura, Secretarias e Fundos do Município 

Cleber Edson dos Santos Rodrigues - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINO
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP 9/2021-08
O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições, homologa o resultado 
do julgamento e adjudica a Licitação: Modalidade: Pregão Eletrônico SRP 
nº 9/2021-08, Objeto: Registro de preço para futura e eventual aquisição 
de equipamentos de proteção individual e material de higienização, 

Termo de Referência para atender a demanda da Secretaria Municipal 
de Educação do Município de Curralinho-Pa Empresas Vencedoras: J N 
C Correa e Carvalho Ltda, CNPJ sob nº o 03.698.468/0001-90 Total do 
Vencedor: R$ 120.700,00. Marajo Comercio de Alimentos e Variedades 
Eireli, CNPJ sob nº o 12.590.136/0001-88. Total do Vencedor: R$ 
31.400,00. Marajo Home Center Comercio e Servicos Ltda, CNPJ sob 
nº 18.233.963/0001-09 Total do Vencedor: R$ 168.780,00. R Prado Silva 
Gold Service Comércio em Geral - Me, CNPJ sob nº 12.443.548/0001-95 
Total do Vencedor: R$ 36.240,00. Site Médica Distribuidora de Materiais 
e Medicamentos Hospitalar Ltda, CNPJ sob nº 33.762.284/0001-02 Total 
do Vencedor: R$ 2.232,00. Total Geral do Pregão: R$ 359.352,00. Data 
da Homologação: 12/05/2021.

Cleber Edson dos Santos Rodrigues - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ AÇU
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: 2º Termo Aditivo ao Contrato n° 264/2020. Objeto do termo 
aditivo: Supressão dos itens: “01 (uma) torre de caixa d’água no bairro da 
Colina”; “01 (uma) torre de caixa d’água na comunidade do Pajurá”; “01 (uma) 
torre de caixa d’água na Vila São Luizinho” e “01 (uma) torre de caixa d’água 

Sousa Eireli. Ordenador: Normando Menezes de Souza.
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 022/2021
Objeto: Registro de preço para Contratação de empresa para aquisição 
de botijões e recargas de gás liquefeito de petróleo (gás de cozinha), para 
atender as necessidades da Prefeitura e Secretarias do Município de Igarapé-
Açu. Data da Abertura: 27/05/2021 ás 08:00h e a integra do edital poderá ser 
obtida nos sites: www.tcm.pa.gov.br, www.prefeituradeigarapeacu.pa.gov.br e 
www.portaldecompraspublicas.com.br.

Robson Raphael Oliveira de Andrade - Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ MIRI
AVISOS DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Igarapé-Miri, no uso de suas atribuições 
legais, torna público aos interessados, através da Presidente da CPL 
o seguinte extrato: Extrato de Tomada de Preço 003/2021/PMI- TP; 
Objeto: Contratação de Pessoa Jurídica para Construção da Escola 
Municipal de Ensino Fundamental Professora Eurídice Soares Marques 
de Sousa. Abertura: 01/06/2021 as 9h e 00 min. O edital encontra-se 
no endereço Eletrônico:www.igarapemiri.pa.gov.br. Esclarecimentos 
de Duvidas pelo e-mail: cpligarapemiri@hotmail.com. Edilene Castro 
Mota; Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

Roberto Pina Oliveira - Prefeito
A Prefeitura Municipal de Igarapé-Miri, no uso de suas atribuições 
legais, torna público aos interessados, através da Presidente da CPL 
o seguinte extrato: Extrato de chamada publica 002/2021/PMI- C; 
Objeto: Processo de Seleção e Credenciamento de Pessoas Físicas 
prestadoras de serviços de saúde, aptas à prestação de Serviços: 
Enfermagem, Fisioterapia, Nutrição, Fonoaudiologia, Assistente 
Social, Psicologia, Tecnólogo em Alimento, Biomédico, Terapia 
Ocupacional e Odontologia e exame de citologia, para atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Igarapé-Miri/PA. 
Abertura: 02/06/2021 as 9h e 00 min. O edital encontra-se no endereço 
Eletrônico:www.igarapemiri.pa.gov.br. Esclarecimentos de Duvidas 
pelo e-mail: cpligarapemiri@hotmail.com.Edilene Castro Mota; 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Roberto Pina Oliveira - Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANÃ
AVISOS DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Maracanã – PMM, por intermédio 
da Comissão Permanente de Licitação torna pública a 
abertura de Processo Licitatório do tipo menor preço Por 
Item, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 
007/2021/PMM, cujo objeto é a Contratação de Empresa 
Especializada Para Aquisição de Gêneros Alimentícios para 
atender as necessidades da Prefeitura Municipal, Secretarias 
e Fundos do Municipio de Maracanã/Pa, durante 12 meses. A 
data do recebimento e abertura das propostas e documentos de 
habilitação será no dia 27/05/2021 às 09:00 horas no sistema 
comprasnet. O Edital estará disponível nos sites: https://
maracana.pa.gov.br/categoria/licitacoes/e www.comprasnet.gov.
br e e-mail licitacaoecontratos@maracana.pa.gov.br, a partir da 
data da publicação.  
A Prefeitura Municipal de Maracanã–PMM, por intermédio da 
Comissão Permanente de Licitação torna pública a abertura de 
Processo Licitatório do tipo menor preço por item, na modalidade 
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 009/2021/PMM, 
cujo objeto é a Contratação de Pessoa Jurídica Para Locação 
de Veículos Terrestres (Automóveis Leves, Caminhões 
e Máquinas Pesadas) e Fluviais (Barco e Lanchas) com 
Condutor, em Caráter Eventual e Continuado, Para atender 
as necessidades das Secretarias e Fundos Municipais Deste 
Município de Maracanã/Pará, no período de 12 (doze) Meses. 
A data do recebimento e abertura das propostas e documentos 
de habilitação será no dia 28/05/2021 às 09:00 horas no sistema 
comprasnet. O Edital estará disponível nos sites: https://
maracana.pa.gov.br/categoria/licitacoes/ e www.comprasnet.
gov.br e e-mail licitacaoecontratos@maracana.pa.gov.br, a partir 
da data da publicação.  
A Prefeitura Municipal de Maracanã–PMM, por intermédio da 
Comissão Permanente de Licitação torna pública a abertura de 
Processo Licitatório do tipo menor preço por item, na modalidade 
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 012/2021/PMM, 
cujo objeto é a Contratação de Empresa para o fornecimento 
de gás de cozinha liquefeito de Petróleo – Gpl Envasado em 

Secretarias/Fundos Municipais do Município de Maracanã, 
Por um período de 12 (doze) meses. A data do recebimento 
e abertura das propostas e documentos de habilitação será 
no dia 31/05/2021 às 09:00 horas no sistema comprasnet . O 
Edital estará disponível nos sites: https://maracana.pa.gov.
br/categoria/licitacoes/ e www.comprasnet.gov.br e e-mail 
licitacaoecontratos@maracana.pa.gov.br, a partir da data da 
publicação.

Cleuma de Fátima Mendonça dos Santos - Pregoeira/PMM

PREFEITURA MUN. DE
SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA

AVISO DE ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇOS
Adesão a Ata de Registro de Preços 02/2021, decorrente do Pregão 
Eletrônico SRP n° 04/2020, Processo Administrativo: 042020 realizado 
pela Prefeitura Municipal de Muaná, nos termos da Lei 8.666/93 
em consonância com a Lei 10.520/02 e Decreto nº 7.892 e suas 
alterações posteriores e demais normas em vigor. Órgão gerenciador: 
Prefeitura Municipal de Muaná. Órgão participante (Carona): Prefeitura 
Municipal de São Sebastião da Boa Vista, Objeto: aquisição de 
gêneros alimentícios, visando atender as necessidades da Prefeitura 
e Secretarias do Município de São Sebastião da Boa Vista. Fornecedor: 
E R DA SILVA ARAUJO EIRELI, CNPJ: 30.725.513/0001-20.  Valor 
Total da Adesão R$: R$ 2.021.488,75 (dois milhões, vinte e um mil, 
quatrocentos e quarenta e oito reais e setenta e cinco centavos).

Getúlio Brabo de Souza - Prefeito Municipal

   

  

Hospital de Clínicas
Gaspar Vianna

AVISO DE LICITAÇÃO

A presente licitação tem por objeto a 
aquisição de etiquetas para CME, 
para esterilização de materiais 
hospitalares para atender as 
necessidades da Fundação Pública 
estadual Hospital de Clínicas Gaspar 
Vianna (FPEHCGV) e Centro de 
Hemodiálise Monteiro Leite (CHML), por 
um período de 12 (doze) meses, conforme 

- anexo I e II, o qual é parte integrante 
do edital para fornecimento nos prazos e 

Data de Abertura: 27/05/2021, às 09:00h 
(horário de Brasília)

Presidente - CPL/FHCGV

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 49/2021

 
 

AVISO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINTRATIVO NA 
CONCORRÊNCIA CP 006/2021–CPL/SEDOP

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA 
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ÁREA DE 
SEGURANÇA NO GINÁSIO POLIESPORTIVO, no Município de SANTARÉM, neste Estado, 

Secretaria de
Desenvolvimento Urbano  

e Obras Públicas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DO PARÁ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO

Nº 024/TJPA/2021
Objeto: O objeto do presente pregão 
eletrônico é Registro de preço para aquisição 
de mobiliário geral de mdf e de aço, conforme 
condições, quantidades e exigências 
estabelecidas no edital.
Sessão Pública: 26/05/2021, às 
09h30min, horário de Brasília, no endereço 
eletrônico http://comprasgovernamentais.
gov.br.
UASG do TJ/PA: 925942. 
Edital disponível em: http://
comprasgovernamentais.gov.br e  www.tjpa.
jus.br. Informações pelo telefone (91)3205-
3206, (91) 3205-3184 ou e-mail licitacao@
tjpa.jus.br.

Belém, 13 de maio de 2021.
Serviço de Licitação do TJPA
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