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AVISOS, ATAS 
E EDITAIS

Uso do bafômetro viola proteção de 
dados, decide Justiça do Trabalho 

Acesso a dados sensíveis, como origem racial e étnica e informações de saúde e vida sexual, só pode 
ocorrer, segundo a lei de proteção, com o consentimento do titular e para finalidades específicas 
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Um trabalhador de-
mitido após um 
teste de bafôme-
tro apontar em-

briaguez conseguiu reverter 
a dispensa por justa cau-
sa na Justiça do Trabalho 
com base nas salvaguardas 
da LGPD (Lei Geral de Pro-
teção de Dados). 

Nesse tipo de demissão, 
o trabalhador não recebe 
a multa de 40% do FGTS 
(Fundo de Garantia do Tem-
po de Serviços) e não tem di-
reito a aviso prévio nem ao 
seguro-desemprego 

A legislação entrou em vi-
gor em setembro de 2020 
e deu ao cidadão o direito 
de decidir que tipos de da-
dos pessoais fornece e de ser 
informado de que modo es-
ses dados serão coletados, 
armazenados e usados. 

Para o juiz André Luis Na-
cer de Souza, da 1ª Vara 
do Trabalho de Dourados 
(MS), a empresa que subme-
teu o funcionário ao bafô-
metro descumpriu a LGPD 
ao não comunicar de ma-
neira explícita a finalidade e 
a necessidade de realizar o 
teste. O tipo de dado coleta-
do, por ser uma informação 
relacionada à saúde, é consi-
derado sensível. 

O acesso a dados sensíveis, 
como origem racial e étni-
ca, convicção religiosa e in-
formações de saúde e vida 
sexual, só pode ocorrer, se-
gundo a lei de proteção, com 

o consentimento do titular e 
para finalidades específicas. 

O trabalhador demitido 
por justa causa em Doura-
dos era auxiliar de carga e 
descarga em uma distribui-
dora de bebidas. Na dispen-
sa, a empresa usou trecho da 
CLT (Consolidação das Leis 
do Trabalho) que fala em 
embriaguez habitual ou em 
serviço como uma das hipó-
teses da justa causa. 

O resultado do teste de ba-
fômetro foi de 0,078 mg de 
álcool por litro de ar, medi-
da que, na avaliação do juiz, 
indicava que o consumo de 
bebida alcoólica teria ocor-
rido no dia anterior. Alexan-
dre Cantero, advogado do 
trabalhador, diz que os tes-
tes eram feitos de maneira 
aleatória, a partir de sorteio. 

A LGPD prevê a possi-
bilidade de o tratamento 
de dados sensíveis ocor-
rer sem o consentimento 
quando o acesso for in-
dispensável para o cum-
primento de obrigação le-
gal do controlador, que é 
a pessoa física ou jurídica 
que toma as decisões quan-
to ao uso dessas informa-
ções. Em uma relação de 
trabalho, é o empregador. 

Se o trabalhador fosse mo-
torista, o entendimento se-
ria outro, segundo o ma-
gistrado. “A título de exem-
plo, a realização de exame 
toxicológico em motoristas, 
independentemente de seu 
consentimento, para fins de 
cumprimento do artigo 168, 
§ 6º, da CLT [que trata da re-
alização desses exames], se-
ria situação que se enqua-
draria no dispositivo.” 

O uso do bafômetro, de forma indevida, viola proteção de dados 
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BC comunica 
vazamento de 
dados de mais de 
2 mil chaves Pix 
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O Banco Central comuni-

cou, nesta quinta-feira (3), 
o vazamento de 2.112 cha-
ves Pix de clientes da insti-
tuição de pagamento Log-
bank, ocorrido entre os 
dias 24 e 25 de janeiro. 

É o segundo caso de vaza-
mento de chaves Pix em me-
nos de dois meses e o tercei-
ro incidente desde o lança-
mento do sistema de trans-
ferência de recursos da au-
tarquia em tempo real, em 
novembro de 2020. 

“Apesar da baixa quantida-
de de dados envolvidos, o BC 
sempre adota o princípio da 
transparência nesse tipo de 
ocorrência”, disse, em nota. 

Segundo a autarquia, não 
foram expostos dados sensí-
veis, como senhas, informa-
ções de movimentações ou 
saldos financeiros em contas 
ou outras informações sob 
sigilo bancário. 

Entre os dados potencial-
mente expostos, estão nome 
do usuário, CPF, institui-
ção de relacionamento e nú-
mero da conta. O BC tam-
bém informou que a ANPD 
(Agência Nacional de Pro-
teção de Dados) foi avisada 
e as pessoas afetadas serão 
notificadas -sem especificar 
o meio de contato. 

Outro caso envolvendo 
o vazamento de dados de 
chaves Pix foi comunica-
do pelo BC há menos de 
15 dias, em 21 de janeiro. 
Cerca de 160,1 mil clientes 
da Acesso Soluções de Pa-
gamento tiveram dados das 
chaves Pix vazados entre 3 
e 5 de dezembro de 2021. 

720 mil cartões 
de crédito 
brasileiros foram 
vazados em 2021 
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Em 2021, o Brasil mante-

ve sua posição de lideran-
ça como o país que mais 
registra vazamentos de car-
tões de crédito e débito no 
mundo. Ao todo, 720.643 car-
tões foram expostos online, o 
que engloba tanto a web su-
perficial, quanto a dark e a 
deep web (cujas páginas não 
são indexadas em buscado-
res como o Google). 

Os dados são de um relató-
rio divulgado nesta quinta (3) 
pela Axur, empresa de ciber-
segurança e monitoramento 
de risco. Segundo o levanta-
mento, os vazamentos bra-
sileiros representam um ter-
ço dos episódios detectados 
globalmente, superando com 
folga (116%) os Estados Uni-
dos, que ocupam a segunda 
posição no ranking com 333 
mil cartões expostos. 

Este é o segundo ano con-
secutivo em que o Brasil en-
cabeça a lista. Em 2020, a 
quantidade havia sido ainda 
maior: 910 mil cartões vaza-
dos. Para Fábio Ramos, dire-
tor-executivo da Axur, o ta-
manho da população é um 
dos fatores que influenciam a 
posição no ranking, mas a ex-
plicação não se resume a isso. 

A empresa foi condena-
da a pagar o aviso prévio 
indenizado de 30 dias e as 
demais verbas rescisórias, 
como férias proporcionais 
e a multa do FGTS, e mais 
indenização de R$ 5.000 
por danos morais. A distri-
buidora recorreu ao TRT-
24 (Tribunal Regional do 
Trabalho da 24ª Região), 
mas a contestação ainda 
não foi julgada. 

O uso dos termos da LGPD 
em ações trabalhistas vem 
crescendo. Em 2021, pelo 
menos 2.048 processos ini-
ciados na Justiça do Tra-
balho citavam a lei e ter-
mos como justa causa ou 
danos morais em suas peti-
ções iniciais, aponta levan-
tamento da startup de ju-
rimetria Data Lawyer In-
sights. A maioria desses 

processos ainda está pen-
dente de conclusão. 

A especialista em direito 
digital Rosana Pilon Muk-
nicka, do Tocantins & Pa-
checo Advogados, diz que o 
assunto precisa ser tratado 
de maneira multidisciplinar 
nas empresas, e não apenas 
pelos departamentos de RH, 
pois poderá afetar contratos 
e processos anteriores à lei. 

Em dezembro, a Subseção 
I Especializada em Dissídios 
Individuais do TST (Tribu-
nal Superior do Trabalho) 
aplicou a LGPD para conde-
nar uma empresa de logísti-
ca em um processo iniciado 
pelo Ministério Público do 
Trabalho em 2018. 

Prestadora de serviços de 
gerenciamento de riscos a 
transportadoras e segurado-
ras, a empresa fornecia da-

dos de motoristas autôno-
mos às suas contratantes. 
Segundo o MPT, informa-
ções pessoais e dados de 
restrição de crédito eram 
usados em cadastros, depois 
usados para embasar a con-
tratação dos motoristas. 

A advogada Fernanda 
Mendes, sócia trabalhista 
do Tocantins & Pacheco 
Advogados, diz que é co-
mum os contratos terem 
cláusulas de proteção às in-
formações e destaca que a 
responsabilidade é mútua. 
“A empresa também pode 
usar a LGPD para se prote-
ger caso alguém acesse da-
dos de funcionários e de 
clientes”, afirma. 

Para Rosana Muknicka, a 
lei de proteção de dados exi-
ge que as empresas repen-
sem o tipo de informação 
exigida de seus funcionários 
e por quais motivos elas são 
necessárias. “Por que você 
quer saber a religião do seu 
funcionário? Se é porque 
existe um refeitório e você 
precisa prever restrições ali-
mentares, faça essa pergun-
ta, e não a da religião.” 

DIREITO DO CIDADÃO 

  Rosana Muknicka diz 
também que o uso da LGPD não 
está restrito à Justiça do Trabalho. 
Sempre que houver violação, 
ou seja, vazamento de dados 
pessoais, o cidadão pode acionar 
a ANPD (Autoridade Nacional 
de Proteção de Dados), a quem 
caberá a apuração. 

 PARA ENTENDER 

A ALBRAS – Alumínio Brasileiro S/A, torna público que recebeu da 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade – SEMAS/PA, 
a Autorização Nº 4905/2022, com validade de 13/01/2023 para atividade 
de recuperação de pavimentação asfáltica em via interna, a ser realizada 
no município de Barcarena (PA).

ALBRAS - ALUMÍNIO BRASILEIRO S/A

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO 
DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA/PÁ

EXTRATO DE RESCISÃO AMIGÁVEL DE CONTRATO
CONTRATO N º 002/2022-IN/CPL/FUNPREVSSBV

Origem: Inexigibilidade nº 002/2022-IN/CPL/FUNPREVSSBV. 
Contratante: Fundo de Previdência Social Do Município de São Sebastião 
da Boa Vista/Pá, CNPJ sob n° 09.177.715/0001-99. Contratada: A C 
Assessoria Contabil Ltda, CNPJ sob n° 36.832.661/0001-20. Por força 
da presente rescisão, e em conformidade o Inciso II do Artigo 79 da 
Lei nº 8.666 de 21 de Junho de 1993, por acordo entre as partes dão 
por terminado, de forma amigável e bilateral o Contrato que trata da 
prestação de serviços especializados de consultoria e assessoria contábil 
para ao Fundo de Previdência Social do Município de são Sebastião da 
Boa Vista, Estado do Pará, referente ao período compreendido entre 01 
de fevereiro de 2022 à 31 de Dezembro de 2022.

Dário Gonçalves Junior - Presidente Funprev

A GUAMÁ TRATAMENTO DE 
RESÍDUOS LTDA torna público que 
recebeu da Secretaria de Estado de Meio 
Ambiente e Sustentabilidade – SEMAS/PA, a 
Licença de Instalação LI Nº 3235/2022, com 
validade até 28/01/2023 para a instalação de 

acordo com a Outorga nº 58/2021 emitida pela 
Agência Nacional de Águas e Saneamento 

MINERAÇÃO PARAGOMINAS S.A.
A Mineração Paragominas S.A. (CNPJ 12.094.570/0004-10) torna público 
que recebeu, da Secretaria Municipal de Urbanismo (SEMUR), em 04/01/2022, 
sob solicitação do ofício Hydro Nº 382/2021, a Autorização de remoção 
emergencial de 01 (um) indivíduo arbóreo com alto risco de queda na Estrada 

3º13`35”S e 47º 43`20”O.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA
EXTRATO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

PREGÃO PRESENCIAL 4005-1/2021-PMPM/FME/FMS/
FMAS/SEMMA - ADESÃO 12/2021-FUNDEB -

PROCESSO ADMINISTRATIVO 53/2021
O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 

Fundo. Órgão Gerenciador:
CNPJ: Órgão Aderente: Fundo de Manutenção e 

FUNDEB CNPJ
Fornecedores Contratados: 

J. M. Nascimento Neto 
CNPJ N.º

CNPJ 
Vigência do Contrato: 

Fonte de Recursos: 

TORNAR SEM EFEITO
AVISO DE LICITAÇÃO PE SRP Nº 001/2022 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PREGÃO ELETRÔNICO SRP 80/2021 

PREFEITURA MUNICIPAL DE
AURORA DO PARÁ

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 014/2022/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 por Sistema de 
Registro de Preços terá início com a divulgação das propostas de 
preços e etapa de lances no dia 17/02/2022, às 08:30 horas. O edital 
estará disponível nos sites: O edital estará disponível nos sites: https://
auroradopara.pa.gov.br/licitacao.php e www.comprasnet.gov.br e 
e-mail: licitacaoaurorapara@gmail.com, a partir da data da publicação.

Antonia Tassila Farias de Araújo - Pregoeira/PMAP
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022/PMAP

Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de 
veículo tipo   micro-ônibus transporte sanitário - TFD, destinado a 
atender as necessidades da secretaria municipal de saúde de Aurora 
do Pará/PA, proposta N° 11850438000121008, portaria n° 2.167/2021. 
A sessão pública de Pregão Eletrônico terá início com a divulgação 
das propostas de preços e etapa de lances no dia 17/02/2022, às 
11:30 horas. O edital estará disponível nos sites: O edital estará 
disponível nos sites: https://auroradopara.pa.gov.br/licitacao.php e 
www.comprasnet.gov.br e e-mail: licitacaoaurorapara@gmail.com, a 
partir da data da publicação.

Antonia Tassila Farias de Araújo - Pregoeira/PMAP

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA
AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº 6-003/2022
A Presidente da Comissão Permanente de Licitação do Município 

AVISO DE RATIFICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE DE Nº 6-003/2022

O Pregoeiro/CGL/SEGEP/PMB, comunica aos interessados no pregão eletrônico 
para registro de preços nº 04/2022-SESMA, cujo objeto é a  “AQUISIÇÃO DE 
MATERIAL TÉCNICO NA CATEGORIA CONSUMÍVEIS”, objetivando abastecer 
os Estabelecimentos de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Belém 
– SESMA/PMB que foi suspensa a abertura marcada para o dia 04/02/2022 às 
09h00 (horário de Brasília/DF), no site: www.comprasnet.gov.br, site/portal da 
Prefeitura Municipal de Belém: www.belem.pa.gov.br/licitacao. Outrossim, 
informo que brevemente será publicado novo aviso de licitação com nova data de 
abertura.UASG:925387.

Belém/PA, 03 de fevereiro de 2022
Isis Souza Coimbra

Pregoeiro/CGL/SEGEP/PMB

AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 04/2022-SESMA - PROC. 13886-2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES
AVISOS DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 2/2022-011901
A Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura 
Municipal de Breves, comunica que no dia 21/02/2022, às 09:00 
hs (horário local), no Prédio da Prefeitura Municipal de Breves, sito 
a Praça 03 de Outubro, nº 01, Centro – Breves – Pará, realizará 
Licitação na Modalidade Tomada de Preço, objetiva a Contratação 
de Empresa Especializada na Execução dos Serviços de Reforma da 
Emef Miguel Bitar, Bairro Centro, Município de Breves/Pa. O Edital 
encontra-se à disposição dos interessados no endereço acima, no 
horário local das 08:00h às 14:00h. No Portal do TCM - GEOOBRAS, 
Transparência Municipal pelo sítio eletrônico: https://breves.pa.gov.
br. e no e-mail: cplbreves2021@gmail.com.

Aldenira Sarges e Souza - Presidente da CPL Breves
TOMADA DE PREÇO Nº 2/2022-012101

A Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura 
Municipal de Breves, comunica que no dia 22/02/2022, às 09:00 
hs (horário local), no Prédio da Prefeitura Municipal de Breves, sito 
a Praça 03 de Outubro, nº 01, Centro – Breves – Pará, realizará 
Licitação na Modalidade Tomada de Preço, objetiva a Contratação 
de Empresa Especializada na Execução dos Serviços de Reforma 
e Ampliação do Posto de Saúde do Bairro da Cidade Nova – Na 
Avenida Melgaço S/Nº, Bairro da Cidade Nova, Município de 
Breves/Pará. O Edital encontra-se à disposição dos interessados no 
endereço acima, no horário local de 08:00h as 14:00h. No Portal do 
TCM - GEOOBRAS, Transparência Municipal pelo sítio eletrônico: 
https://breves.pa.gov.br. e no e-mail: cplbreves2021@gmail.com.

Aldenira Sarges e Souza - Presidente da CPL Breves

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ
AVISOS DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 005/2022-SMS
Objeto: Aquisição de uma Ambulância Tipo A – Simples Remoção, 
Tipo Pick – Up 4x4, Conforme o Convênio/ Fundo Municipal 
de Saúde – Proposta de Aquisição de Equipamento/ Material 
Permanente nº da Proposta: 11311.333000/1210-08 Para a 

edital completo está à disposição dos interessados nos sites www.
prefeituradecameta.pa.gov.br; www.portaldecompraspublicas.

br. Abertura: 16 de Fevereiro de 2022 às 09h00min (horário de 

Victor Correa Cassiano - Prefeito
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 007/2022-SEMED

Objeto: Registro de Preço Para Futura Contratação de Empresa 

Capacitação Pedagógica Docente Tecnológica, Suporte Técnico 
Para Utilização de Metodologia Hibrida Educacional, Assessoria 

de Ensino Apresendizagem, Banco de Dados e Acompanhamento 
do Censo Escolar atendendo as necessidades das Unidades 

edital completo está à disposição dos interessados nos sites www.
prefeituradecameta.pa.gov.br; www.portaldecompraspublicas.

br. Abertura: 17 de Fevereiro de 2022 às 09h00min (horário de 

Victor Correa Cassiano - Prefeito
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 006/2022-SMS

Remoção, Tipo Pick-Up 4x4 Para A Secretaria Municipal de 

disposição dos interessados nos sites www.prefeituradecameta.
pa.gov.br;www.portaldecompraspublicas.com.br  mural de 

Victor Correa Cassiano - Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 - SRP - PMC
Objeto: Registro de Preço Para Eventual Aquisição de Equipamentos 
Médico-Hospitalares e Materiais Eletroeletrônicos, para atender a 
demanda da Secretaria Municipal de Saúde. ADJUDICADO PARA: 
Alfema Dois Mercantil Cirurgica Ltda, CNPJ 05.351.445/0001-30, 
com valor unitário: Item 2 – R$ 218.350,00. Casmed Com. de Art. 
Medicos e Medicamentos Hop. Ltda, CNPJ 07.332.016/0001-40, 
com valor unitário: Item 4 – R$ 6.440,00. Cirúrgica Ibiporã Eireli, 
CNPJ 23.178.900/0001-29, com valor unitário: Item 05 – R$ 
120.900,00. Konica Minolta Healthcare do Brasil Industria de 
Equipamentos Medicos Ltda, CNPJ 71.256.283/0001-85 com 
valor unitário: Item 06 – R$ 205.000,00. P G Lima Com Eireli - 
Epp, CNPJ 23.493.764/0001-61, com valor unitário: Item 03 – R$ 
4.858,00. HOMOLOGADO PARA: Alfema Dois Mercantil Cirurgica 
Ltda, CNPJ 05.351.445/0001-30, com valor unitário: Item 2 – R$ 
218.350,00. Casmed Com. de Art. Medicos e Medicamentos 
Hop. Ltda, CNPJ 07.332.016/0001-40, com valor unitário: Item 
4 – R$ 6.440,00. Cirúrgica Ibiporã Eireli, CNPJ 23.178.900/0001-
29, com valor unitário: Item 05 – R$ 120.900,00. Konica Minolta 
Healthcare do Brasil Industria de Equipamentos Medicos Ltda, CNPJ 
71.256.283/0001-85 com valor unitário: Item 06 – R$ 205.000,00. 
P G Lima Com Eireli - Epp, CNPJ 23.493.764/0001-61, com valor 
unitário: Item 03 – R$ 4.858,00. ITEM FRACASSADO: 01. Conforme 
mapa comparativo anexado aos altos. Homologo a licitação na forma 
da Lei nº. 8666/93.

Francisco Ferreira Freitas Neto - Prefeito Municipal
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: 3º Termo Aditivo de Contrato nº 2305003/2019. 
Inexigibilidade nº 06/2019-035. Objeto: prestação de serviços para 
elaboração de próteses dentárias, a usuários do SUS, encaminhados 
pela Secretaria Municipal da Saúde. Contratado: Antonio Marcelino 
Magalhães Silva. CPF nº 165.679.782-87. Vigência: 12 meses. Fund. 
Legal: Art. 57, Inciso II da Lei nº 8.666/93. Assinatura: 03/01/2022.

Francisco Ferreira Freitas Neto - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL/PA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 013/2022/FMS
Objeto: Contratação de empresa especializada para aquisição de 
materiais e equipamentos odontológicos, para atender as demandas 
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 17/02/2022, às 09:00 horas. O 
edital estará disponível nos sites: www.castanhal.pa.gov.br/portal-
da-transparencia/licitacoes-contratos-e-convenios; 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 IGARAPÉ AÇU
EXTRATO DE CONTRATO

CONCORRÊNCIA Nº 001/2021
Objeto: Contratação de empresa para realização da recuperação de 33,70 
km de Estradas Vicinais sendo: 20,77 km de Vicinal Porto Seguro com 

47°25’17,80”O; e 12,93km de Vicinal São Bento com coordenadas 

Estado de Transportes SETRAN e a Prefeitura Municipal de Igarapé Açu. 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 005/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM
TORNAR SEM EFEITO

PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021-PMO

A Prefeitura Municipal de Ourém torna público, para conhecimento dos interessados, que 
decidiu tornar sem efeito as publicações referentes ao extrato dos CONTRATOS: 2021-
2912-001; 2021-2912-002,oriundos do Pregão Eletrônico 014/2021 - PMO.  Publicado em 
03/02/2022, no D.O.U seção 3, pg. 227, DOE/PA nº 34.854, pág. 94 e Diário do Pará pág. B13.

Francisco Roberto Uchoa Cruz - Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 2/2022-0001
Tipo menor preço Global. Objeto: Contratação de Empresa de Engenharia Para 
Construção de uma Quadra Poliesportiva a ser Construida na Comunidade 
do Jaburu, na Cidade de Primavera/Pa, Através do Convênio n° 020/2021, 
Celebrado Entre a Secretaria de Estado de Esporte E Lazer (Seel) e o Município 
de Primavera/Pa, com abertura no dia 21/02/2022, a partir das 10h00, na sala 
da CPL, localizado na Av. General Moura Carvalho, s/n°, Centro, Primavera/
Pa. Edital disponível nos sites: http://primavera.pa.gov.br e http://tcm.pa.gov.br.

Áureo Bezerra Gomes - Prefeito Municipal PMP/PA

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
REDENÇÃO

 AVISO DE ADIAMENTO DA ABERTURA
PROCESSO LICITATÓRIO 005/2022 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2022

O Municipio de Redenção/PA, torna público e comunica aos 
interessados que por razões administrativas e alteração 
no edital ao que rege a Lei 8.666/93 e suas alterações, 
ADIA a abertura do Pregão Presencial - cujo objeto: 
Contratação de empresa para a prestação 
dos serviços de hospedagem em hotel, para 
atender às necessidades das Secretarias Municipais. 
Desta maneira esta Comissão estabelece a nova data para 
o dia 16/02/2022 - quarta-feira às 09h00min horário local, 
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.govbr.

Redenção/PA, 03 de fevereiro de 2022.
Márcio Antônio da Mota - Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA

AVISO DE CREDENCIMENTO PÚBLICO
CREDENCIMENTO PÚBLICO Nº 001/2022

Objeto: Credenciamento público para contratação de pessoa jurídica 

endoscopia), conforme os valores constantes na tabela SUS para o 
atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de 
São Sebastião da Boa Vista/Pa. O Edital estará disponível no Portal 
dos Jurisdicionados TCM/PA, Portal de Transparência do Município 
de São Sebastião da Boa Vista-Pa (https://pmssbv.pa.gov.br/portal-
da-transparencia/), e sala da Comissão Permanente de Licitação, 
situada à Palácio do Executivo, Praça da Matriz, nº 01, bairro Centro, 
São Sebastião da Boa Vista/PA. O Período do credenciamento é 
de04 de fevereiro de 2022 a 24 de fevereiro de 2022, das 8 horas às 
14 horas na sala da Comissão Permanente de Licitação.
Suely Maria do Socorro Oliveira Monteiro - Presidente da Comissão 

de Licitação/Portaria nº 019/2022 - GP/PMSSBV

AVISO DE ABERTURA 
CONCORRÊNCIA 

PÚBLICA 
INTERNACIONAL CPI 

001/2022– CPL/SEDOP

Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Urbano e Obras Públicas

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TÉCNICA 
DE RÁDIOS DIGITAIS PONTO A PON-
TO, MULTIPONTO E INFRAESTRUTURA 
DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE SE-
RÃO UTILIZADOS PARA FORMAÇÃO 
DOS TRONCOS DIGITAIS DE ALTA CA-
PACIDADE, PARA INTERLIGAÇÃO DE 
ESTAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÃO, DE 
MÉDIA E LONGA DISTÂNCIA E PARA 
ATENDIMENTO DAS ESTAÇÕES SER-
VIDORAS E ÓRGÃO DO GOVERNO DA 
REDE ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO 
DE DADOS DO ESTADO DO PARÁ, 
conforme planilhas contidas no Ter-
mo de Referência e anexos.
Data de abertura: 08 de março de 
2022.
Horário: 10h
Local: Sede da Secretaria de Estado 
de Desenvolvimento Urbano e Obras 
Públicas – SEDOP, localizada na Trav. 
Chaco, nº 2158, Bairro do Marco, 
CEP: 66.093-542. Belém/PA.
Edital: Disponível na Coordenadoria 
de licitação da SEDOP, no horário 
de 08h às 14h, por meio digital no
e-mail: cpl@sedop.pa.gov.br,
PENDRIVE e no site
www.compraspara.pa.gov.br

Belém-PA, 02 de fevereiro de 2022. 

Leandro de Aguiar Alves
Presidente da Comissão Permanente 

de Licitação
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