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AVISOS, 
ATAS E 
EDITAIS

mentos a 45 mil policiais, 
cerca de 1 milhão de servi-
dores federais estão sem re-
ajuste há cinco anos. 

O secretário-geral da 
Condsef, Sérgio Ronaldo da 
Silva, afirma que o Fonase-
fe, fórum que congrega todas 
as categorias, realizou uma 
reunião emergencial sobre o 
tema e deve promover as-
sembleias setoriais até mea-
dos de janeiro para decidir a 
estratégia de ação. 

A decisão final sobre como 
se dará a mobilização será to-
mada em uma plenária naci-
onal marcada para o fim de 
janeiro, ao mesmo tempo em 
que ocorre o Fórum Social 
Mundial em Porto Alegre. 

REAJUSTE SALARIAL 
 

Thiago Resende  
e Idiana Tomazelli 
 

FOLHAPRESS 

 

Após o lobby de 
policiais federais 
surtir efeito e 
as corporações ga-

rantirem recursos para au-
mentos salariais em 2022, di-
versas categorias do servi-
ço público federal se reúnem 
nesta quarta-feira (29) para 
discutir uma campanha por 
reajuste no ano que vem. 

Uma das alternativas em 
debate é uma paralisação ge-
ral de um ou dois dias como 
forma de pressionar o Palá-
cio do Planalto a abrir diálo-
go com o funcionalismo. 

“Esse é um governo que 
não tem tradição de diálo-
go. Talvez iremos discutir 
uma paralisação pontual e, 
se não for suficiente, pode-
mos avaliar uma greve”, dis-
se o presidente da Fonacate 
(Fórum Nacional Permanen-
te de Carreiras Típicas de Es-
tado), Rudinei Marques. 

A entidade reúne 37 asso-
ciações e sindicatos de car-
reiras de estado, sendo que 
cerca de 30 são de categori-
as do serviço público federal, 
como CGU (Controladoria-

Geral da União), diplomatas, 
analistas de comércio exteri-
or, Tesouro Nacional, Recei-
ta Federal, auditores do tra-
balho e peritos federais. 

Nos últimos dias, audito-
res fiscais da Receita Fe-
deral entregaram cargos de 
chefia após o Congresso 
aprovar previsão de reajus-
te para policiais federais no 
Orçamento de 2022. 

O Sindifisco (sindicato dos 
auditores) estima que 738 au-
ditores em postos de che-
fia já abriram mão de cargos 
comissionados em protesto. 
Isso representa, segundo da-
dos divulgados pela entida-
de, 93% dos delegados (che-
fes de unidade) do país. 

Os auditores fiscais de-
têm grande poder de pressão 
dentro do governo e conse-
guiram levar suas demandas 
à Casa Civil, em reunião nes-
ta segunda-feira (27). 

Outras carreiras do Exe-
cutivo federal começaram a 
se queixar do aumento pre-
visto para policiais. Entre 
elas estão os funcionários do 
Ipea (Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada) e do 
BC (Banco Central), além de 
peritos médicos e auditores 
agropecuários. Marques afir-
mou que o período de nego-
ciação salarial em 2022 será 
mais curto (cerca de três 

meses) por causa da legis-
lação eleitoral que impe-
de a concessão de reajuste  
após esse prazo. 

Caso a negociação não re-
sulte em aumento salarial 
para o funcionalismo, algu-
mas categorias já estudam 
acionar a Justiça para con-
seguir um reajuste seme-
lhante ao que deve ser con-
cedido a policiais. 

O argumento é que o re-
ajuste precisa ser linear -
o mesmo para todas as ca-
tegorias. 

Juízes já se manifestaram 
sobre o aumento só para po-
liciais. Nesta quinta, a AMB 
(Associação dos Magistrados 
Brasileiros) divulgou uma 
nota na qual afirmou que me-
didas são estudadas e ain-
da cobrou providências do 
chefe do Judiciário, ministro 
Luiz Fux, que preside o STF 
(Supremo Tribunal Federal). 

A Condsef (Confederação 
dos Trabalhadores no Ser-
viço Público Federal) tam-
bém avalia uma mobiliza-
ção geral por reajustes. A 
entidade representa cate-
gorias que estão na base da 
pirâmide salarial no funci-
onalismo e que estão sem 
reajuste há mais tempo. 
Como mostrou o jornal Fo-
lha de S.Paulo, enquanto 
Bolsonaro acena com au-

Servidores já estudam acionar a Justiça para obter reajuste salarial 
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Servidores federais ameaçam paralisar 
Nesta quarta-feira, diversas categorias irão se reunir para discutir possível paralisação geral como forma de 
pressionar o Palácio do Planalto a abrir diálogo com o funcionalismo, com vistas à concessão de reajuste salarial 

REAJUSTE PARA POUCOS 

  O aumento aos policiais foi 
um pedido do próprio presidente 
Jair Bolsonaro (PL). Apenas 
PF, PRF (Polícia Rodoviária 
Federal) e Depen (Departamento 
Penitenciário Nacional), além de 
agentes comunitários de saúde, 
obtiveram previsão de reajuste 
dentro do funcionalismo. O 
Orçamento prevê R$ 1,7 bilhão 
para o reajuste para essas 
corporações. 

 PARA ENTENDER 

Títulos vão complementar aposentadorias   
GOVERNO 

 
Geralda Doca 
 

AGÊNCIA GLOBO 

 

O governo prepara o lan-
çamento de um título do 
Tesouro Nacional especí-
fico para complementação 
de renda na aposentadoria 
de pessoas físicas. O obje-
tivo é que as pessoas pos-
sam comprar títulos pela 
plataforma do Tesouro Di-
reto, acumulando uma pou-
pança por longos períodos, 
como 30 ou 40 anos. 

A operação deverá ser 
simplificada, bastando que 
o interessado informe 
quanto pretende receber ao 
se aposentar e por quan-
to tempo. A partir desses 
dados, ele saberá o quan-
to precisará investir nesses 
papéis ao longo do tempo. 

Os estudos ainda estão 
em fase inicial, segundo 
o Ministério da Economia, 
mas a estratégia é lançar o 
novo produto no mercado 
em meados de 2022, duran-
te as comemorações do ani-

versário de 20 anos do Te-
souro Direto. A medida foi 
antecipada pelo jornal Es-
tado de São Paulo. 

A ideia é defendida pelos 
especialistas em Previdên-
cia, Fabio Giambiagi, Arle-
te Nese, Maurício Leister 
e Andre Dovalski em um 
texto para discussão pu-
blicado pelo Instituto Bra-
sileiro de Economia da 

milhões de contratos de 
previdência privada, se-
gundo o estudo. Esses 
planos continuariam mais 
atraentes para o poupa-
dor que deseja um produto 
mais personalizado. 

“Ao mesmo tempo, o tí-
tulo público previdenciá-
rio atenderia uma camada 
da população que não tem 
educação financeira sufici-
ente para tomar uma deci-
são consciente sobre pre-
vidência privada e ou não 
tem capacidade contributi-
va que lhe permita acessar 
planos de previdência pri-
vada com taxas administra-
tivas atraentes”, diz o texto. 

Para se ter uma ideia, 
uma pessoa que deseja uma 
renda mensal de R$ 5 mil 
durante 20 anos teria que 
fazer uma aplicação no tí-
tulo Tesouro Direto Previ-
dência por 40 anos, con-
siderando um cenário de 
juros reais de 3%. Men-
salmente, teria que contri-
buir com R$ 1.322, para 
ao final de quatro déca-
das juntar um capital de  
quase R$ 987 mil. 

Governo quer lançar títulos públicos do Tesouro Nacional que 
rendem complemento à aposentadoria do investidor 
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Fundação Getúlio Vargas  
(FGV), neste mês. 

A proposta cria uma al-
ternativa para incentivar 
e facilitar o planejamen-
to da aposentaria, dian-
te da necessidade de re-
formas constantes no regi-
me de previdência social, 
com consequente redução 
no valor dos benefícios. 

Existem no mercado 17 

Governo avalia tirar Brasil de órgãos multilaterais 
FALTA DE DINHEIRO 
 
FOLHAPRESS 

 

O Ministério da Economia 
defende a revisão da parti-
cipação do Brasil em dife-
rentes organismos internaci-
onais. A falta de dinheiro é a 
justificativa do time de Paulo 
Guedes. O movimento ocor-
re enquanto o país acumu-
la dívidas com colegiados 
multilaterais e o Itamaraty 
faz alertas sobre o risco de 
perda de voto em entidades 
como a ONU (Organização 
das Nações Unidas). 

Em análises sobre o tema, 
a equipe econômica identifi-
cou que o Brasil sofre desvan-

tagem em alguns organismos 
e participa de certas entida-
des de forma redundante. 

Entre os organismos que 
se enquadram nesse cenário 
estão o Focem (Fundo para 
a Convergência Estrutural 
do Mercosul) e o Fonplata 
(Fundo Financeiro para o 
Desenvolvimento da Bacia 
do Prata). Os dois órgãos 
demandam por ano mais de 
R$ 550 milhões. 

O Focem entrou em ope-
ração em 2006 e faz os pa-
íses com maior PIB (Pro-
duto Interno Bruto) do 
Mercosul ajudarem os de-
mais. O dinheiro é destina-
do principalmente a obras 
de infraestrutura. 

Para a equipe econômica, o 
Brasil paga muito ao fundo e 
recebe pouco. Dos US$ 100 
milhões (R$ 567 milhões) 
a serem depositados no Fo-
cem anualmente, o país pre-
cisa aportar 70%; a Argenti-
na, 27%; o Uruguai, 2%; e o 
Paraguai, 1%. Por ano, são R$ 
396 milhões. 

Embora sejam os meno-
res contribuintes, Paraguai e 
Uruguai ficam com a mai-
or parte dos recursos –48% 
e 32%, respectivamente. Já 
Brasil e Argentina podem sa-
car apenas 10% anualmente. 

Para o Ministério da Eco-
nomia, a participação no Fo-
cem não é vantajosa pois de-
manda recursos sem retor-

nos produtivos. Além disso, 
o critério de envio e retirada 
de dinheiro desconsidera ou-
tros indicadores além do PIB. 

Se considerado o PIB per 
capita, por exemplo, Argenti-
na e Uruguai são mais desen-
volvidos do que o Brasil –e, 
mesmo assim, têm condições 
mais vantajosas no Focem. 

As análises são feitas en-
quanto o país tem travado ba-
talhas no Mercosul. 

Além de ter baixado tari-
fas de importação se ante-
cipando a um consenso so-
bre o tema, o Brasil defen-
de que membros do bloco 
sejam liberados para fazer 
acordos comerciais de for-
ma independente.  

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA
AVISO DE PRORROGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 040/2021 - PE-PMA
O Município de Abaetetuba/PA por meio de sua Secretaria Municipal 
de Administração PRORROGA a abertura até então designada para o 
dia às 14h do dia 28 de dezembro de 2021, que passa a ter a abertura 
designada para o dia 05 de janeiro de 2022 às 09h. Será realizada 
licitação na modalidade Pregão, na forma eletrônica, regido pela lei 
10.520/2002, Decreto 10.024/2019 e subsidiariamente a lei 8.666/93 
do tipo menor preço por item, no modo de disputa aberto Registro de 
preço para eventual contratação de empresa especializada na prestação 
de serviços de publicação de avisos de licitação, extratos de Contratos, 
Homologações, Atos Normativos e outros que se Fizerem Necessários 

Prefeitura Municipal de Abaetetuba/Pa, Secretarias e Fundos Municipais. 
Os interessados poderão obter o texto integral do edital e todas as 
informações sobre a licitação através do acesso à pagina do Tribunal 
de Contas do Município/Pa, www.portaldecompraspublicas.com.br ou 
na sala da Comissão Permanente de Licitação – CPL junto a Prefeitura 
Municipal de Abaetetuba, situada na Rua Siqueira Mendes, nº 1359, 
Centro, CEP 68440-000, no horário de 8h às 14h, em dias de efetivo 
expediente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP 75/2021
A Prefeitura municipal de Altamira, torna pública a Homologação do processo 
licitatório acima citado, objeto: aquisição de materiais de decoração com 
especialidade em ornamentação natalina, e aquisição de Brinquedos para 
Distribuição Gratuita as Crianças, em Comemoração as Festividades Natalinas 
através da Secretaria Municipal de Administração, Empresa: G. J. DE MELO 
JUNIOR EIRELI, CNPJ/MF 06.120.989/0001-53; valor global de R$: 322.361,80; 
Empesa: I S DE SOUZA COMERCIO, CNPJ/MF 01.834.614/0001-31; valor global 
R$: 65.385,00. 

Claudomiro Gomes da Silva - Prefeito Municipal de Altamira
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 56/2021

PREGÃO ELETRÔNICO SRP 75/2021
A Ata tem por objeto aquisição de materiais de decoração com especialidade em 
ornamentação natalina, e aquisição de Brinquedos para Distribuição Gratuita as 
Crianças, em Comemoração as Festividades Natalinas através da Secretaria 
Municipal de Administração. EMPRESA E VALOR REGISTRADO: PARTES: 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ALTAMIRA (PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ALTAMIRA) – CNPJ: 05.263.116/0001-37 – EMPRESA: G. J. DE MELO 
JUNIOR EIRELI, CNPJ/MF 06.120.989/0001-53; valor global de R$: 322.361,80, 
para os itens: 01 ao 03, 06 ao 20, 22,23,24, 28 ao 45, 48 ao 66, 70 ao 83, 86 
,87,88, 90,91,92,95 ao 98. EMPRESA: I S DE SOUZA COMERCIO, CNPJ/MF 
01.834.614/0001-31; valor global R$: 65.385,00, para os itens: 04 e 05,21,25 ao 
27, 47 e 47, 67 ao 69, 84 e 85, 89,93 Validade da Ata é de 12 (doze) meses, a 
partir da assinatura. INFORMAÇÕES: A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 56/2021 
vinculada ao PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 075/2021 poderá ser acessada na 

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP 75/2021

PARTES: MUNICÍPIO DE ALTAMIRA (PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA) – 
CNPJ: 05.263.116/0001-37 – CONTRATADA: EMPRESA: G. J. DE MELO JUNIOR 
EIRELI, CNPJ/MF 06.120.989/0001-53; contrato 715/2021, valor R$: 322.361,80 
- Dotação Orçamentária: 2289, 33.90.30.00 – Material de Consumo. Vigência: 
Até 31/12/2021 - Objeto: aquisição de materiais de decoração com especialidade 
em ornamentação natalina, e aquisição de Brinquedos para Distribuição Gratuita 
as Crianças, em Comemoração as Festividades Natalinas através da Secretaria 

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALTAMIRA - 
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

REGIME DIFERENCIADO DE
CONTRATAÇÕES PÚBLICAS 2/2021 

Torna público a Adjudicação e Homologação do processo licitatório acima 
citado, objeto: Contratação de empresa, por meio do Regime Diferenciado de 
Contratações Públicas (RDC), para execução de Construção de Escola Municipal 
de Ensino Fundamental em tempo integral, no perímetro urbano deste município, 
incluindo todos os materiais, equipamentos e mão-de-obra necessários à 
execução dos serviços para a Secretaria Municipal de Educação, conforme Termo 
de Referência e demais anexos do Edital de Licitação. Empresa: J A FONTENELE 
JUNIOR ENGENHARIA EIRELI, CNPJ/MF 24.901.546/0001-81; valor global de 
R$ 7.024.363,91.

Maxcinei Ferreira Pacheco - Secretário Municipal de Educação
EXTRATO DE CONTRATO

REGIME DIFERENCIADO DE
CONTRATAÇÕES PÚBLICAS 2/2021

PARTES: CONTRATANTE: Fundo Municipal de Educação de Altamira – CNPJ 
28.553.049/0001-90 – CONTRATADA: EMPRESA: FONTENELE JUNIOR 
ENGENHARIA EIRELI – CNPJ 24.901.546/0001-81; contrato 719/2021, valor 
R$: 7.024.363,91 – Dotação Orçamentária: 1014, 1017, 44905100 – Obras e 
Instalações União VAAF; Vigência: 12 (meses); Objeto: Contratação de empresa, 
por meio do Regime Diferenciado de Contratações Públicas (RDC), para execução 
de Construção de Escola Municipal de Ensino Fundamental em tempo integral, no 
perímetro urbano deste município, incluindo todos os materiais, equipamentos e 
mão-de-obra necessários à execução dos serviços para a Secretaria Municipal de 
Educação, conforme Termo de Referência e demais anexos do Edital de Licitação 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA
AVISO DE REVOGAÇÃO

A Secretaria Municipal de Saúde de Barcarena – Prefeitura Municipal 
de Barcarena, por intermédio da secretária que abaixo subscreve, com 
fulcro nas fundamentações delineadas no parecer jurídico e decisão 
de revogação nos termos de fato e de direito expostos, torna público 
a DECISÃO DE REVOGAR o Pregão Eletrônico nº 9-070/2021 que 
tem como objeto a contratação de empresa especializada na prestação 
do serviço de locação de equipamentos hospitalares, para atender as 
demandas da secretaria municipal de saúde do município de Barcarena, 

com mudanças necessárias em quantidade e tipagem de equipamentos 
hospitalares, diante dessa nova realidade vivenciada pelo município, por 

Eugenia Janis Chagas Teles - Secretária Municipal de Saúde
AVISO DE SUSPENSÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9-090/2021
A Secretaria Municipal de Saúde, através da Pregoeira, designada pela 

por objeto contratação de empresa especializada para prestação de 
serviços de recarga de gases medicinais para atender as necessidades 
da secretaria de saúde do município de Barcarena, Estado do Pará, 

Portaria nº 0091/2021-GPMB

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES
AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 2/2021-080301
Através da Prefeitura Municipal de Breves. Modalidade: Tomada 
de Preços nº 2/2021-080301. Objeto: Contratação de Empresa 
Especializada na Execução dos Serviços de Implantação de 
Microestações de Tratamento de Água para o atendimento de 
Famílias Ribeirinhas nos Projetos Agroextrativistas Ilha Miritiapina e 
Ilha do Macacos, Localizados no Município de Breves/Pa. Vencedor: 
J. F. C. de Correa Eireli - Epp, CNPJ: 16.766.282/0001-72, com o 
valor total de R$ 213.297,73. Homologo a Licitação na forma da Lei 
nº 8.666/93. José 

TOMADA DE PREÇO Nº 2/2021-090201
Através da Prefeitura Municipal de Breves. Modalidade: Tomada 
de Preços nº 2/2021-090201. Objeto: Contratação de Empresa 
Especializada na Execução dos Serviços de Pavimentação em 
Blokret de Vias Urbanas (Avenida Rio Branco, Entre Rua Ângela 
Fernandes Breves e Rua Geraldo Gaia) no Município de Breves. 
Vencedor: Smp Construções, Comercio e Serviços Eireli, CNPJ: 
17.853.685/0001-11, com o valor total de R$ 1.950.868,36. 
Homologo a Licitação na forma da Lei 8.666/93. José Antônio 
Azevedo Leão. 

EXTRATOS DE CONTRATOS
CONTRATO Nº 20219195 -

TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2021-080301
Contratante: Prefeitura Municipal De Breves; Contratada(O): J. 
F. C. de Correa Eireli - Epp, Cnpj: 16.766.282/0001-72; Objeto: 
Contratação De Empresa Especializada Na Execução dos Serviços 
de Implantação de Microestações de Tratamento de Água para o 
Atendimento de Famílias Ribeirinhas nos Projetos Agroextrativistas 
Ilha Miritiapina e Ilha do Macacos, Localizados no Município de 
Breves/Pa; Valor Total: R$ 213.297,73; Vigência: 07/12/2021 a 
14/03/2022; Assinatura: 07/12/2021.

CONTRATO Nº 20219214 -
TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2021-090201

Contratante: Prefeitura Municipal de Breves; Contratada(O): Smp 
Construções, Comercio e Serviços Eireli, Cnpj: 17.853.685/0001-11; 
Objeto: Contratação de Empresa Especializada na Execução dos 
Serviços de Pavimentação em blokret de Vias Urbanas (Avenida Rio 
Branco, Entre Rua Ângela Fernandes Breves e Rua Geraldo Gaia) 
no Município de Breves/Pa; Valor Total: R$ 1.950.868,36; Vigência: 
17/12/2021 a 30 de agosto de 2022; Data da Assinatura: 17 de 
dezembro de 2021.
CONTRATO Nº: 20213266; Dispensa nº 7/2021-082401; 
Contratante: Prefeitura Municipal de Breves; Contratada(O): 
Conde Engenharia Ltda Epp; Objeto: Contratação de empresa 
especializada na área de engenharia e, ou, arquitetura e ampliação 
para a prestação de serviços técnicos de elaboração de projeto 
básico executivo e complementar para Reforma e Construção 
de Infraestrutura da Orla do Município de Breves, com planilha 
orçamentária inclusa; Valor Total: R$ 32.942,11; Vigência: 
30/08/2021 a 30/10/2021; Assinatura: 30/08/2021.

AVISO DE DECISÃO ADMINISTRATIVA
PROCESSO ADMINISTRATIVO DE

SANÇÃO DE EMPRESA N° 006/2021

CNPJ nº 15.293.302/0001-72 as seguintes sanções: 1ª A rescisão 
por ato unilateral da administração do contrato administrativo nº 

8.666/93; 2ª Em consequência da modalidade de rescisão aplicada, 
de acordo com o art. 80, incisos I e II da mesma lei, aplica-se: 3ª 
A assunção imediata do objeto do contrato, no estado e local em 
que se encontrar, por ato próprio da Administração e a ocupação 
e utilização do local, instalações, equipamentos, material e 
pessoal empregados na execução do contrato, necessários à sua 
continuidade, na forma do inciso V do art. 58 da lei 8.666/93; 4ª 
A aplicação de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total 
contratado, no caso de inexecução deste contrato, recolhida no 

suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de 
contratar com a administração da contratante, pelo prazo de 2 (dois) 
anos, em conformidade com a lei 8.666/93; 6ª A devolução do valor 
de R$478.820,27 (quatrocentos e setenta e oito mil e oitocentos e 
vinte reais e vinte e sete centavos) referentes aos serviços pagos 
pela administração municipal à Empresa e que não houve a devida 
execução dos serviços; O encaminhamento da cópia integral digital 
do Processo Administrativo de Sanção de Empresas n. 006/2021, 
para a Secretaria Municipal de Administração, para que sejam 
tomadas as devidas providências e a intimação da Empresa Correia 

comprazo de 05 (cinco) dias, para Recurso.
José Antônio Azevedo Leão - Prefeito de Breves/PA

RETIFICAÇÃO

procedida pelo Sr. José Antonio Azevedo Leão, Prefeito Municipal 
de Breves, do extrato resumido da dispensa de licitação: Objeto: 
Contratação de empresa especializada na área de engenharia e, 
ou, arquitetura e ampliação para a prestação de serviços técnicos 
de elaboração de projeto básico executivo e complementar para 
Reforma e Construção de Infraestrutura da Orla do Município de 
Breves, com planilha orçamentária inclusa; Contratado: Conde 
Engenharia Ltda Epp; Fundamento Legal: art. 24, inciso I, da Lei nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores.

procedida pelo Sr. Carlos Felipe Nemer dos Santos, Secretário 
Municipal de Meio Ambiente, do extrato resumido da dispensa de 
licitação: Objeto: Aquisição de roçadeiras a gasolina para atender 
as necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente; 
Contratado: A C M de Oliveira; Fundamento Legal: art. 24, inciso II, 
da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ AÇU
EXTRATO DE ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇOS

REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2021
Modalidade de Licitação: Adesão à Ata de Registro de Preços nº 
007/2021. Objeto: Adesão a Ata de Registro de Preços Referente 
ao Pregão Presencial nº 9/2021-00025-SRP-PP-PMT, da Prefeitura 
Municipal de Tracuateua/Pa, Cujo Objeto é “Aquisição de Peças, 
Pneus e Serviços de Manutenção Corretiva e Preventiva dos Onibus 
Escolares”, para atender as necessidades da Secretaria Municipal 
de Educação de Igarapé-Açu. Contrato nº 307/2021: Secretaria 
Municipal de Educação/Fundo Municipal de Educação de Igarapé-Açu/
PA, CNPJ nº 20.265.587/0001-78e A. P. da Silva Comercio de Peças 
Nauticas Eireli - Epp, CNPJ nº 32.204.121/0001-41. Valor Global: R$ 
1.767.048,97 (um milhão e setecentos e sessenta e sete mil e quarenta 
e oito reais e noventa e sete centavos). Data da Assinatura: 16 de 
dezembro de 2021.

Aldecy Vitor de Oliveira Junior - Ordenador
RETIFICAÇÃO

B12, em 24 de dezembro de 2021. ONDE SE LÊ: Valor Global: R$ 
33.470,00 (trinta e três mil e quatrocentos e setenta reais). LEIA-SE: 
Valor Global: R$ 91.791,00 (noventa e um mil e setecentos e noventa 
e um reais).

B12, em 24 de dezembro de 2021. ONDE SE LÊ: Valor Global: R$ 
101.340,00 (cento e um mil e trezentos e quarenta reais). LEIA-SE: 
Valor Global: R$ 171.530,00 (cento e setenta e um mil e quinhentos 
e trinta reais).

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 20210503

Celebrado entre Contratante: Fundo Municipal de Saude, inscrito no CNPJ 
n° 12.202.342/0001-73e o Contratado: J E S Bezerra Eireli - CNPJ nº. 
14.357.387/0001-42, referente ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2021, 
cujo objeto: Aquisição de Materiais Permanentes Consome de informática 

de Irituia, Valor: R$ 124.860,18 (cento e vinte e quatro mil, oitocentos e 
sessenta reais e dezoito centavos). Vigência: 24/12/2021 à 31/12/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTA MARIA DO PARÁ

RETIFICAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará publica errata referente 
ao Aviso de Homologação referente ao Pregão eletrônico 032/2021, 
circulada no D.O.U Pág.278, segunda-feira, 13 de dezembro de 
2021; DOE/PA. Pág. 173, segunda-feira, 13 de dezembro de 2021 
e Diário do Pará Pág. B8, segunda-feira, 13 de dezembro de 2021, 
cujo objeto: Aquisição De Patrulha Mecanizada Em Conformidade 
Com O Convênio N° 908113/2020 Celebrado Entre O Ministério Da 
Agricultura, Pecuária E Abastecimento E A Prefeitura Municipal De 
Santa Maria Do Pará/Pa.ONDE SE LÊ: Zucatelli Empreendimentos 
Ltda CNPJ:01.241.313/0001-02 Valor R$221.400,00 (Duzentos e vinte 
e um mil e quatrocentos reais).LEIA-SE: Zucatelli Empreendimentos 
Ltda CNPJ: 01.241.313/0001-02 Valor R$ 216.000,00 (Duzentos e 
dezesseis mil reais).

Carlos Cleberson Ferreira Da Silva - Pregoeiro Municipal
A Prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará publica errata referente 
ao Aviso de Extrato de contrato referente ao Pregão eletrônico 
032/2021, circulada no D.O.U Pág. 224, quinta-feira, 16 de dezembro 
de 2021; DOE/PA. Pág. 113, quinta-feira, 16 de dezembro de 2021 e 
Diário do Pará Pág. B13, quinta-feira, 16 de dezembro de 2021, cujo 
objeto: Aquisição De Patrulha Mecanizada Em Conformidade Com O 
Convênio N° 908113/2020 Celebrado Entre O Ministério Da Agricultura, 
Pecuária E Abastecimento E A Prefeitura Municipal De Santa Maria Do 
Pará/Pa. ONDE SE LÊ: Contrato nº: 20210361. Contratada: Zucatelli 
Empreendimento Ltda, CNPJ 01.241.313/0001-02. Valor: R$ 221.400,00 
(duzentos e vinte e um mil e quatrocentos reais). Vigência: 14/12/2021 
a 30/08/2022. LEIA-SE: Contrato nº: 20210361. Contratada: Zucatelli 
Empreendimento Ltda, CNPJ 01.241.313/0001-02. Valor: R$216.000,00 
(Duzentos e dezesseis mil reais). Vigência: 14/12/2021 a 30/08/2022.

Carlos Cleberson Ferreira Da Silva - Pregoeiro Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTARÉM - SEMSA
AVISOS DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2021 - SEMSA
Objeto: Aquisição de Equipamentos Para Hospital Municipal 
de Saúde de Santarém – Recurso da Emenda Parlamentar 

Edital, no endereço eletrônico: www.portaldecompraspublicas.com.
br ou www.santarem.pa.gov.br. Início de entrega das propostas: 
28/12/2021 a partir das 9h no site www.portaldecompraspublicas.
com.br. Abertura das propostas: 10/01/2022 às 9h no site www.
portaldecompraspublicas.com.br.

Gledson Esmilly Sousa Bentes - Pregoeiro da PMS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2021 - SEMSA

Objeto: Contratação de Empresa Especializada Para Elaboração 
do PCMSO, Emissão de Atestados de Saúde Ocupacional E 
Realização de Exames Periódicos dos Agentes Comunitários de 
Saúde, Agentes Comunitários de Endemias e Demais Servidores 
da Secretaria Municipal de Saúde de Santarém, conforme 

www.portaldecompraspublicas.com.br ou www.santarem.pa.gov.
br. Início de entrega das propostas: 28/12/2021 a partir das 9h no 
site www.portaldecompraspublicas.com.br. Abertura das propostas: 
11/01/2022 às 9h no site www.portaldecompraspublicas.com.br.

Gledson Esmilly Sousa Bentes - Pregoeiro da PMS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 053/2021 - SEMSA

Objeto: Aquisição de Teste Antígeno Para Covid-19 Pela 
Secretaria Municipal de Saúde de Santarém, conforme 

www.portaldecompraspublicas.com.br ou www.santarem.pa.gov.
br. Início de entrega das propostas: 28/12/2021 a partir das 9h no 
site www.portaldecompraspublicas.com.br. Abertura das propostas: 
12/01/2022 às 9h no site www.portaldecompraspublicas.com.br.

Gledson Esmilly Sousa Bentes - Pregoeiro da PMS

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO CAETANO DE ODIVELAS/PA

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2021

A Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas/Pa, torna público o 
adiamento da licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2021-
SRP, tipo menor preço, Registro de preço objetivando a Contratação 
de serviços de telecomunicações para a implementação, operação e 
manutenção de um link de acesso, síncrono, dedicado a internet, com 
disponibilidade 24  (vinte e quatro) horas por dia, durante 07 (sete) dias 
da semana, a partir de sua ativação até o término do contrato, mediante 
implantação de link de comunicação de dados de ativa a ser instalado no 
Datacenter da Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas usando 
infraestrutura de Fibra Óptica, Via Rádio e/ou Satélite, com fornecimento 
dos equipamentos necessários a execução do serviço e suporte técnico. 
Fica adiado “SINE DIE”, motivado pela necessidade de alteração no Termo 
de Referência. As informações poderão ser obtidas através do e-mail: 
cplsaocaetano21@gmail.com.

Maycon Serrão Martins - Pregoeiro/PMSCO/
DECRETO Nº 038/2021-GAB/PMSCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2021-010

Objeto: Contratação de pessoa jurídica para aquisição de equipamento 
e material permanente para a atenção especializada em Saúde do 
Hospital Municipal de São Sebastião da Boa Vista/Pa, conforme proposta 

quantidades constantes no Termo de Referência. A abertura será no dia 
11/01/2022 às 10:30h, horário de Brasília. O Edital está disponível no sítio 
www.portaldecompraspublicas.com.br https://pmssbv.pa.gov.br/portal-da-

no e-mail: pregoeirapmssbv@gmail.com.
Nelucy e Silva de Souza - Pregoeira Municipal
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