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Diário do Pará

TSE nega acordo e gera mal-estar com Defesa 
O Tribunal Superior Eleitoral negou nesta segunda-feira (12) que tenha feito acordo com as Forças Armadas 
para facilitar o envio de dados compilados públicos sobre a totalização de votos das eleições de outubro 

APURAÇÃO 
 

André de Souza  
e Mariana Muniz 
 

AGÊNCIA GLOBO 

 

O Tribunal Su-
perior Eleitoral 
(TSE) informou 
nesta segunda-

feira que as Forças Arma-
das não terão “acesso di-
ferenciado em tempo real” 
aos dados da apuração dos 
votos na eleição deste ano. 
A nota foi divulgada após a 
publicação, pelo jornal Fo-
lha de S.Paulo, de detalhes 
sobre como os militares 
pretendem fazer uma che-
cagem própria da apura-
ção em tempo real usando 
o acesso franqueado pela 
Justiça Eleitoral aos bole-
tins de urna. 

Qualquer pessoa pode 
fazer uma apuração pa-
ralela, a partir dos bole-
tins de urnas (BUs) emiti-
dos após o fim da votação. 
Isso já era possível antes 
e continuará sendo possí-
vel agora, mas de forma 

mais facilitada. Antes, os 
boletins eram afixados nas 
sessões de votação. Ago-
ra, também estarão dispo-
níveis na internet. 

“O TSE reitera informa-
ção amplamente divulgada 
em junho passado sobre a 
contagem de votos, a partir 
da somatória dos BUs, ser 
possível há várias eleições 
e que para o pleito des-
te ano, foi implementada 
a novidade de publicação 
dos boletins de urnas pela 
rede mundial de computa-
dores, após o encerramen-
to da votação para acesso 
amplo e irrestrito de todas 
as entidades fiscalizadoras 
e do público em geral”, diz 
o TSE em nota. 

A Corte eleitoral disse 
que não houve nenhuma 
alteração em relação ao 
definido no semestre pas-
sado, que outras entida-
des fiscalizadoras não te-
rão acesso diferenciado. 
A totalização dos votos, 
destacou “é competência 
constitucional da Justiça 
Eleitoral”. 

De acordo com reporta-

gem da Folha de S. Pau-
lo, técnicos das Forças Ar-
madas pretendem confe-
rir em tempo real a tota-
lização de votos feita pelo 
TSE, o que não ocorreu 
em eleições anteriores. Os 
militares pretendem co-
lher em seções eleitorais 
385 boletins de urna, que 
são públicos, e enviar os 
dados para o Comando 
de Defesa cibernética do 
Exército, que os compa-
raria com os resultados, 
também públicos, divul-
gados pelo TSE. 

A discussão travada in-
ternamente pelas Forças 
Armadas a respeito de 
uma “apuração paralela” 
dos votos a partir dos bo-
letins de urnas causou es-
tranheza entre ministros 
do TSE. Integrantes da 
Corte ouvidos sob reser-
va pelo GLOBO apontam 
que a totalização a par-
tir destes documentos é 
algo que já pode ser fei-
to desde 2002, e minimi-
zam a eficácia estatística 
da medida. Para um inte-
grante da cúpula do TSE, 

Alexandre Moraes diz que Forças Armadas não terão acesso diferenciado aos dados da apuração dos votos 
FOTO:  
“todo mundo pode ir em 
300 urnas e somar os bo-
letins”. Ministros da Cor-
te ressaltam que, apesar 
da possibilidade concedi-
da a qualquer pessoa, não 
é função da caserna fazer  
apuração de votos. 

O presidente do TSE, 
Alexandre de Moraes, se 
irritou com a notícia da 
“apuração paralela” no dia 

da eleição e decidiu des-
marcar uma reunião pre-
vista para esta terça-feira 
com o ministro da Defe-
sa, Paulo Sérgio Nogueira, 
segundo a colunista Malu 
Gaspar, do GLOBO. 

O principal assunto que 
seria discutido era a adoção 
de um projeto piloto para 
mudar o Teste de Integri-
dade das urnas.  

LISTA DE PEDIDOS 

  As mudanças no teste são o 
último remanescente da longa 
lista de pedidos dos militares 
ao TSE no início do ano e que 
alimentaram a guerra pública 
entre Bolsonaro e a Corte 
eleitoral.  

 PARA ENTENDER 

Campanha de Bolsonaro 
vai mal financeiramente 
RECURSOS 

 
Jussara Soares  
e Alice Cravo 
 

AGÊNCIA GLOBO 

 

Com R$ 312 milhões em 
dinheiro público distribuí-
dos a candidaturas da sigla, 
o PL, partido do presiden-
te Jair Bolsonaro, pode fi-
car sem recursos para finan-
ciar a campanha presidenci-
al num eventual segundo tur-
no. O diagnóstico é do se-
nador Flávio Bolsonaro (PL-
RJ), coordenador do proje-
to de reeleição do pai, que 
afirma estar “muito preocu-
pado porque o dinheiro do 
partido acabou”. Ao GLOBO, 
ele admitiu frustração com as 
cifras doadas até agora por 
pessoas físicas, apesar de o 

presidente ter sido o candi-
dato que mais arrecadou nes-
te formato, R$ 10,8 milhões. 

O senador reclama, porém, 
que a falta de recursos já tem 
afetado a campanha, como na 
escolha de destinos para vi-
agens eleitorais do presiden-
te - feitas em aviões da Força 
Aérea Brasileira (FAB), mas 
que precisam ser ressarcidas 
aos cofres públicos pelo par-
tido -, e na distribuição de 
verba para financiar campa-
nhas nos estados. Segundo 
ele, com cofres vazios, can-
didatos a deputado federal, 
estadual e distrital acabam 
não ajudando a impulsionar a 
candidatura de Bolsonaro. 

“O dinheiro que aguardá-
vamos que viesse com as ar-
recadações estão sendo rea-
lizadas de forma muito lenta 
ainda”, afirmou Flávio. 

ser sempre a orientação de 
quem professa a fé cristã. 
Qualquer coisa que leve ao 
caminho do ódio, ao exclu-
sivismo político ou religio-
so não é bom e desrespeita 
nossa Constituição. Nunca 
fiz do palanque um púlpito. 
Nossa Constituição assegu-
ra liberdade religiosa, direi-
to de crer ou não crer. O Es-
tado brasileiro é laico”. 

Marina Silva declara apoio a Lula 
após série de mágoas e divergências 
REAPROXIMAÇÃO 

 
Sérgio Roxo 
 

AGÊNCIA GLOBO 

 

Após mais de uma déca-
da de afastamento, a ex-se-
nadora Marina Silva (Rede) 
declarou nesta segunda-fei-
ra apoio ao candidato do PT 
à Presidência, Luiz Inácio 
Lula da Silva. Marina, que 
foi ministra do Meio Ambi-
ente no governo do ex-pre-
sidente, justificou a reapro-
ximação dizendo ver nele 
maior capacidade de vencer 
Jair Bolsonaro (PL), num 
cenário de “ameaça à nossa 
democracia”. 

“Olhando para o que está 
acima de nós, manifesto 
meu apoio de forma inde-

pendente ao candidato e fu-
turo presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva”, afirmou Ma-
rina ao lado do petista, em 
São Paulo. “Compreendo 
que, neste momento crucial 
da nossa História, quem re-
úne as condições para der-
rotar Bolsonaro e a semente 
maléfica do bolsonarismo é  
a sua candidatura”. 

O apoio de Marina, que foi 
candidata à Presidência nas 
últimas três eleições com um 
discurso crítico ao PT (que 
deixou em 2009), favorece a 
busca de Lula pelos eleito-
res de centro e evangélicos, 
segmento em que Bolsonaro 
tem vantagem. Marina segue 
a Assembleia de Deus des-
de 1996. Lula indicou que-
rer buscar o eleitor que ainda 
está com Bolsonaro. 

“Não é só o voto do 
Ciro (Gomes, candidato do 
PDT) e da Simone (Tebet, 
do MDB). É também o dos 
que querem votar no Bol-
sonaro. Vamos ter que ga-
nhar muito (voto) dele”, 
disse Lula, fora do micro-
fone, enquanto Marina res-
pondia a uma pergunta so-
bre como poderia trazer 
para o petista eleitores de 
Ciro e Tebet. 

Lula disse que foi “um 
dia histórico”. Lembrou ca-
sos recentes de violência 
e criticou a política “feita 
no ódio”. Marina evitou se 
comprometer com um es-
forço para buscar o eleitor 
evangélico e criticou o uso 
da religião na eleição: “O 
maior mandamento de Je-
sus é o de amor, e essa deve 

Marina Silva revela apoio a Lula 
FOTO: RICARDO STUCKERT 

AVISOS, 
ATAS E 
EDITAIS

‘Dei uma 
aloprada’, diz 
Bolsonaro sobre 
falas da Covid 

PANDEMIA 
 

Isabella Cavalcante 
 

UOL/FOLHAPRESS 

 
O presidente Jair Bolsona-

ro disse ontem que se arre-
pende de certas falas dadas 
ao longo da pandemia da Co-
vid-19 e não as repetiria. A de-
claração ocorre a 20 dias do 
primeiro turno eleitoral, no 
qual ele concorre à reeleição, 
e foi feita na participação dele 
em um pool dos podcasts Du-
namis, Hub, Felipe Vilela, Po-
sitivamente, Luma Elpidio e 
Luciano Subirá. Segundo os 
apresentadores, o público-al-
vo da live eram os “jovens 
evangélicos”. 

“Eu dei uma aloprada. Os 
caras [imprensa] batiam na 
tecla o tempo todo e queri-
am me tirar do sério”, jus-
tificou. Ele demonstrou ar-
rependimento de dizer que 
não era “coveiro” no início da 
pandemia.  

NELSON JR.SCO / STF 

CÂMARA MUNICIPAL DE VISEU
AVISO DE SUSPENSÃO

A Câmara Municipal de Viseu, por intermédio do seu presidente, 
torna público a todos os interessados a SUSPENSÃO do PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 005/2022. Objeto: Aquisição de material 
permanete diversos, para atender as demandas da Câmara 

até determinação de nova data, que será devidamente publicada 

Avelino Aventina Siqueira - Presidente da Câmara

CONSELHO REGIONAL DE 
MEDICINA DO ESTADO DO PARÁ

EXTRATO DE CONTRATO
Conselho Regional de Medicina do Estado do 

23/08/2022. CONTRATO Nº06/2022-
CRM-PA
Gonçalves., nº44.418.758/0001-10. Objeto:  
Fornecimento e instalação de móveis para 
escritório para a Sede do CRM/PA(Conselho 
Regional de Medicina do Estado do Pará) na Av. 

e alterações, Pregão Presencial nº01/2022 

Mobiliário em Geral. Signatários: Contratante 

Presidente do CRM-PA, Contratado: Sr. Joelson 

CONSELHO REGIONAL DE 
MEDICINA DO ESTADO DO PARÁ
Conselho Regional de Medicina do Estado do 

19/07/2022. CONTRATO Nº07/2022-
CRM-PA
dos SantoS, CAU/PA A1088360. Objeto: 

da obra de reforma de interiores da Sede 

termino em 18/10/2022.  Valor global 

CONSELHO REGIONAL DE 
MEDICINA DO ESTADO DO PARÁ

DISPENSA DE LICITAÇÃO
O Conselho Regional de Medicina do 
Estado do Pará efetivou DISPENSA 
DE LICITAÇÃO Nº14/2022, Base 
Legal- Art.24, II da Lei n°8.666/93 e 
Decreto nº9.412/2018. Objeto: contratação 

reforma de interiores da Sede do CRM-PA. 
Vigência: início em 19/07/2022, termino 
em 18/10/2022. Credor: Nágila Costa dos 
Santos – CAU NºA 1088360. Valor global 
de R$7.950,00. Dotação orçamentária: As 
despesas decorrentes do objeto correrão à 
conta dos recursos constantes da rubrica: 
6.22.1.2.44.90.51.001-Estudos e projetos. 

CONSELHO REGIONAL DE 
MEDICINA DO ESTADO DO PARÁ

EDITAL DE RETIFICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL

Nº 02/2022-CRM-PA
O Conselho Regional de Medicina do Estado do 
Pará-CRM-PA, comunica aos interessados que 
foi RETIFICADO o Edital do Pregão Presencial 
nº 02/2022-CRM/PA, tipo Menor Preço Global, 
para Contratação de empresa especializada para 
prestação de  serviços continuados de instalação, 
manutenção preventiva e corretiva, higienização, 
remoção e carga de gás dos aparelhos de ar-
condicionado tipo Split, incluindo o fornecimento 
total de peças, componentes e acessórios 
necessários à manutenção desses aparelhos nas 
dependências da Sede e Setor Jurídico/Anexo do 

Sessão Pública para 26/09/2022 (segunda-feira) 
às 14:00 horas - horário de Belém/PA. O Edital 

org.br na aba Jurídico – Portal de Licitações. Drª. 
Tereza Cristina de Brito Azevedo - Presidente do 
CRM/PA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA/PA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 073/2022
Refere-se à Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva, com 
o fornecimento e substituição de peças e componentes originais, nos veículos que 
compõem a frota da Prefeitura Municipal de Altamira/PA. Abertura: 26/09/2022, 
às 10:00 horas (horário local) no site www.portaldecompraspublicas.com.br. Os 
interessados poderão obter maiores informações e retirar o edital completo pelos 
sites: www.portaldecompraspublicas.com.br,www.tcm.gov.br,www.altamira.pa.gov.br, 
ou através do e-mail licitacaoaltamira2022@gmail.com, dás 08:00 às 14:00 horas e 
também poderão ser lidos ou obtidos cópias na Divisão de Suprimentos e Serviços 
da Prefeitura de Altamira -  Setor de Licitação, situado na Rua Acesso dois 530, Bairro 
Premem, das 08:00 às 12:00 horas.

Lillian Witte Nogueira de Oliveira- Pregoeira
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 076/2022

Refere-se à locação de máquinas, veículos pesados e utilitários para atender as 
necessidades do Munícipio de Altamira/PA. Abertura: 23/09/2022, às 10:00 horas 
(horário local) no site www.portaldecompraspublicas.com.br. Os interessados 
poderão obter maiores informações e retirar o edital completo pelos sites: www.
portaldecompraspublicas.com.br, www.tcm.gov.br, www.altamira.pa.gov.br, ou e-mail 
licitacaoaltamira2022@gmail.com, dás 08:00 às 14:00h e também poderão ser lidos 
ou obtidos cópias na Divisão de Suprimentos e Serviços da Prefeitura de Altamira 
-  Setor de Licitação, situado na Rua Acesso dois 530, Bairro Premem, das 08:00 
às 12:00 horas.

Lillian Witte Nogueira de Oliveira - Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 3014/2022
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 obras/serviços de restauração asfáltica com recapeamento asfáltico 
em vias do município de Barcarena. 2. ADJUDICAR o objeto do certame 
à empresa: INFRAPAV – A.C.M Novo Almeida Ltda, inscrita no CNPJ sob 
o n° 37.420.083/0001-88,com o valor de R$ 4.875.578,43 (quatro milhões, 
oitocentos e setenta e cinco mil, quinhentos e setenta e oito reais e quarenta 
e três centavos). 3.DETERMINAR que sejam adotadas as medidas cabíveis 
para contratação da referida empresa, conforme item 18 do edital.

José Renato Ogawa Rodrigues - Prefeito
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9074/2022
Após análise conjunta deste Gabinete do Prefeito Municipal de 
Barcarena de Barcarena, infra-assinado, do pregoeiro responsável pelo 
referido pregão, da Procuradoria Geral (PGMB) e do Controle Interno, 
e considerando a publicidade dada ao processo licitatório, o qual foi 
devidamente publicado no quadro de avisos da Prefeitura, Portal da 

de Barcarena e Jornal de grande circulação no Estado do Pará (Diário do 
Pará), ambos a partir de 24 de agosto de 2022, em conformidade com o 
art. 21 da Lei nº. 8.666/93, art. 4º, inciso I, da Lei n°. 10.520/2002 e art. 
17, inciso I, dos Decretos municipais n°. 0859/2013 e 1216/2017-GPMB. 
Decido: Homologar o resultado do pregão em destaque, que tem por objeto 
a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de dados 
móveis, com fornecimento de aparelhos celulares em regime de comodato, 
a serem utilizados pela prefeitura municipal de Barcarena, Estado do Pará, 
em conformidade com seu edital e demais anexos; Empresa vencedora 
e valor:1 - GRUPO FEDERAL LTDA - CNPJ: 11.655.954/0001-59 - R$ 
61.066,80. Barcarena/PA, 12 de setembro de 2022.Registre-se, publique-
se e cumpra-se.

José Renato Ogawa Rodrigues - Prefeito Municipal de Barcarena

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ
RESULTADO DA DECISÃO

DE RECURSO ADMINISTRATIVO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03/2022-SEMED

A Secretaria Municipal de Educação de Cametá e a Comissão Especial de 
Licitação tornam público o resultado da decisão de recurso administrativo 
das empresas que participaram da CONCORRÊNCIA PÚBLICA 
Nº 03/2022-SEMED que tem como objeto contratação de empresa 
especializada para reforma e ampliação das escolas municipais de ensino 
infantil e fundamental localizadas no Município de Cametá/Pa. Diante 
todo o exposto, ante o que se apresentou e após análise das alegações; 
mantendo a INABILITAÇÃO das empresas: A.O.C Construção Serviços 
de Terraplenagem e Manutenção Eireli – CNPJ: 21.868.165/0001-50, F 
C Amaral Construtora Ltda – CNPJ: 42.740.451/0001-05 e MR Corrêa de 
Almeida Eireli – CNPJ: 17.918.340/0001-07. O retorno da sessão para 
abertura dos envelopes de proposta de preço será dia 15 de setembro de 
2022 às 09h, no Auditório da Secretaria Municipal de Educação - SEMED.

Enio de Carvalho - Secretário Municipal de Educação/Edvane da Costa 
Pinheiro - Presidente da Comissão Especial de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 202208250014 - TP/CPL/PMM
Objeto: Contratação de empresa especializada para a execução da obra de 
construção de sistemas de abastecimento de água em poço semi artesiano, com 
estrutura em madeira e concreto armado de 6 metros de altura para sustentação 
de reservatório com capacidade para 5m3, 10m3 e 20m3, conforme demanda da 
Secretaria de Obras e Urbanismo em Localidades da Zona Rural do Município. 
Abertura: 29/09/2022, às 15h00min. Edital e anexos: www.moju.pa.gov.br/site/, Geo 
Obras TCM/Pa, Setor de Licitações de Segunda a Sexta-Feira, das 08:00 às 14:00.

Leonardo Figueiredo de Aviz - Presidente CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO
AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 002/2022
Objeto: contratação de empresa de engenharia para execução dos 
trabalhos de ampliação e reforma da Escola de Ensino Médio Waldemar 
Lindermayer, conforme Convênio nº 027/2022-SEDUC, celebrado entre 
a Secretaria de Estado de Educação - SEDUC e o Município de Novo 
Progresso/PA. Concorrência 002/2022. Tipo: Menor Preço, sob regime 
Empreitada por Preço Global. Data de abertura: 14/10/2022. Hora 08h00 
(hora local). Endereço para informações: Trav. Belém, nº 768, Bairro 
Jardim Europa, Novo Progresso/PA. O Edital e seus anexos encontram-se 
disponíveis no referido endereço e no site www.novoprogresso.pa.gov.br. 
Horário de atendimento 07h00 as 13h00 (hora local).

Eliane Tomás dos Santos - Presidente da CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE

SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA
EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Origem: Tomada de Preços n° 2/2022-002. Contratante: Fundo 
Municipal Para Gestão da Movimentação dos Recursos do Fundeb, Cnpj nº 
31.039.841/0001-36.Contratado: Riol Serviços de Construções Ltda, Cnpj nº 
09.335.585/0001-75. Data das Assinaturas: 12/09/2022. 2º Termo Aditivo ao 
Contrato nº 1304001-2022. Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto 
o acréscimo no valor de R$ 52.227,73(cinquenta e dois mil duzentos e vinte 
e sete reais e setenta e três centavos); ao Contrato nº 1304001-2022, com 
fundamento no inciso I, alínea “b” e §1º do artigo 65 da Lei nº 8.666/1993. 
1º Termo Aditivo ao Contrato nº 1304002-2022. Objeto: O presente Termo 
Aditivo tem por objeto o acréscimo no valor de R$ 60.900,55 (sessenta mil 
novecentos reais e cinquenta e cinco centavos) ao Contrato nº 1304002-
2022, com fundamento no inciso I, alínea “b” e §1º do artigo 65 da Lei nº 
8.666/1993. 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 1304003-2022. Objeto: O 
presente Termo Aditivo tem por objeto o acréscimo no valor de R$ 82.257,22 
(oitenta e dois mil duzentos e cinquenta e sete reais e vinte e dois centavos) 
ao Contrato nº 1304003-2022, com fundamento no inciso I, alínea “b” e §1º 
do artigo 65 da Lei nº 8.666/1993.

CITAÇÃO POR EDITAL - 
ROSAUREA DA CUNHA 

SIMOES DA MOTA - IGEPREV
Processo: nº 2017/17362. 
Pelo presente edital, CITAMOS a 
senhora ROSAUREA DA CUNHA 
SIMOES DA MOTA, CPF nº 
377.389.172-53, para que com-
pareça a este Instituto, pesso-
almente ou por mandatário com 
outorga de poderes de repre-
sentação mediante procuração 
expressa e escrita, emitida con-
forme o art. 16 do Regulamento 
Geral do Regime Próprio de 
Previdência Social do Estado do 
Pará, no prazo de 30 dias, para: 
informar a sua matrícula funcio-
nal, tendo em vista a emissão 
de carta, a qual não obtivemos 
resposta. Informamos que o não 
comparecimento no prazo acar-
retará o arquivamento do proces-
so por falta de manifestação.

Ilton Giussepp Stival Mendes da 
Rocha Lopes da Silva
Presidente - IGEPREV

INSTITUTO DE GESTÃO 
PREVIDENCIÁRIA DO PARÁ

AVISO DE LICITAÇÃO
CONVITE 006/2022

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, no 
Pará, torna público aos interessados que realizará 
licitação na modalidade Convite nº 006/2022. 
Objeto: Aquisição de quadro de vidro temperado 
laminado peliculado, para atender as necessidades 
da sala multimeios didáticos do CEP-Belém. O 
recebimento dos envelopes de Habilitação e Proposta 
Comercial, está previsto para o dia 21/09/2022, às 
14h (quatorze horas), no Auditório da Coordenadoria 
de Relacionamento com o Mercado–CRM, localizado 
na Rua Manoel Barata, nº 1062, esquina com Av. 
Assis de Vasconcelos, Bairro: Reduto, Belém/PA. 
O Edital encontra-se disponível na Administração 
Regional do SENAC - Comissão Permanente de 
Licitação, localizada na Av. Assis de Vasconcelos, nº 
359, Reduto, Belém/PA - 4º andar - Sala da Gerência 
de Suprimentos - Ed. Orlando Lobato, horário 09h às 
12h e de 14h as 17h ou pelo e-mail: cpl@pa.senac.br, 
no período de 13/09 a 20/09/2022, sendo necessário 
o preenchimento da Guia de Retirada do Edital. 
Esclarecimentos adicionais no endereço ou e-mail 
supra e pelos telefones: (91) 4009-6861 / 4009-6508.

Belém (PA), 13 de setembro de 2022.
Jaqueciele Balbinot

Presidente da Comissão Permanente
de Licitação/SENAC/PA


