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Redes de varejo faturam mais 
na internet do que na rua 
COMÉRCIO 

 
Daniele Madureira 
 

FOLHAPRESS 

 

Quando Fabrício Garcia 
começou a trabalhar no ne-
gócio da família, o Magazi-
ne Luiza, em Franca (SP), 
tinha 13 anos. Nas férias 
escolares, ao lado do pri-
mo Frederico Trajano (atu-
al presidente da varejista), 
fazia jus à cultura de “bar-
riga no balcão”, uma tra-
dição da família para en-
sinar às novas gerações da 
empresa, fundada em 1957,  
como atender o cliente. 

Hoje, aos 44 anos, o atu-
al vice-presidente de opera-
ções do Magazine Luiza pre-
cisa fazer muito mais pelo 
consumidor do que mos-
trar o que tem na loja: 71% 
de todas as vendas da rede  
acontecem pela internet. 

Levantamento feito pelo 
jornal Folha de S.Paulo 
aponta que mais da metade 
das vendas de três grandes 
varejistas do país é feita on-

line. A despeito das milha-
res de lojas espalhadas em 
todo o país, Via (redes Ca-
sas Bahia e Ponto), Maga-
zine Luiza e Lojas Ameri-
canas têm, respectivamente, 
59%, 71% e 76% das vendas 
realizadas pela internet. 

Os números incluem o 
marketplace, quando vende-
dores (“sellers”) cadastram 
seus produtos nos sites das 
varejistas, que ganham uma 
comissão sobre a venda. 

Uma das medidas tradi-
cionais do varejo –as ven-
das “mesmas lojas”, do inglês 
“same store sales” (SSS)– dá 
um sinal dos novos tempos. 
O indicador considera só as 
lojas existentes há um ano ou 
mais, excluindo as mais re-
centes, para dar uma amostra 
do ganho de produtividade e 
da retenção dos clientes. 

Em 2021, a venda nesses 
pontos físicos cresceu pouco 
ou caiu nas grandes redes: alta 
de 0,2% no Magazine Luiza e 
de 4,6% na Americanas. A Via 
não divulga o indicador, diz 
apenas que, nas lojas físicas, a 
venda caiu 2,3% no ano. 

Rede varejista já é responsável por mais da metade das vendas 
FOTO: RICARDO AMANAJÁS 

Taxa extra na conta de luz deixou 
de ser cobrada desde sábado 

Medida foi adotada porque, com os reservatórios de quatro das cinco 
regiões do país mais cheios, é possível dispensar o uso de termoelétricas 

A medida, no entanto, 
acabou sendo antecipada 
em cerca de 15 dias. 

A tarifa extra foi aprova-
da em meio à crise hidro-
lógica que afetou o nível 
dos reservatórios das usi-
nas hidrelétricas do país 
em 2021. As usinas são 
a principal fonte gerado-
ra de energia elétrica no 
país. Segundo o Ministé-
rio de Minas e Energia 
(MME), o Brasil enfren-
tou, em 2021, “a pior seca 
já registrada na história”. 

“Para garantir a segu-
rança no fornecimento de 
energia elétrica, o país uti-
lizou todos os recursos dis-
poníveis e o governo fede-
ral teve que tomar medidas 
excepcionais. Com o esfor-

ENERGIA 
ELÉTRICA 

 
Pedro Peduzzi 

 
AGÊNCIA BRASIL 

 

A partir deste sába-
do (16), a conta 
de luz pode ficar 
mais barata, com 

o fim a bandeira de escas-
sez hídrica que resultava 
em uma taxa extra na con-
ta de energia elétrica de 
R$ 14,20 a cada 100 qui-
lowatts-hora (kWh) consu-
midos. A medida, que enca-
recia os custos da energia 
elétrica, estava em vigor 
desde setembro de 2021. 

A redução estimada 
pelo governo nas contas 
de luz para o consumidor 
é de cerca de 20%. Isso 
será possível porque, com 
os reservatórios de qua-
tro das cinco regiões do 
país mais cheios, é possí-
vel, ao operador do siste-
ma elétrico nacional, dis-
pensar o uso de termelé-
tricas, que têm custo mai-
or do que o das hidrelé-
tricas. Apenas os reserva-
tórios da Região Sul estão 
baixos, devido à estiagem 
que atinge a região. 

 
PREVISÃO 
Já havia uma previ-

são de que a bandeira 
de escassez hídrica, pa-
tamar mais alto já adota-
do pelo governo, termi-
naria no final deste mês. 

A redução do custo da energia elétrica estimada pelo governo para o consumidor é de 20% 
FOTO: RICARDO AMANAJÁS 

ço dos órgãos do setor, o 
país conseguiu superar esse 
desafio, os reservatórios es-
tão muito mais cheios que 
no ano passado e o risco 
de falta de energia foi total-
mente afastado”, informou, 
em nota, a pasta. 

De acordo com o mi-
nistério, o reservatório da 
usina de Furnas terminou 
o mês de março acima de 
80% de seu volume útil.  

Em entrevista concedi-
da no início da semana ao 
programa A Voz do Bra-
sil, produzido pela Em-
presa Brasil de Comuni-
cação (EBC), o secretário 
de Energia Elétrica do mi-
nistério, Christiano Viei-
ra,  disse que atualmen-
te os reservatórios estão, 

EXPECTATIVA POSITIVA 

  “Não dispomos de 
níveis assim desde 2012. 
Temos uma condição de 
segurança muito considerável. 
Na prática, significa que 
pouca geração termelétrica 
será necessária, o que se 
traduz em uma expectativa 
de bandeira verde até o final 
do ano”, disse o secretário de 
Energia Elétrica do ministério, 
Christiano Vieira. 

 PARA ENTENDER 

Distribuidoras de energia 
brigam por R$ 60 bilhões 
CRÉDITOS 
TRIBUTÁRIOS 

 
Alexa Salomão 
 

FOLHAPRESS 

 

A agência que regula o 
setor de energia elétrica, a 
Aneel, discute o destino de 
mais de R$ 60 bilhões em 
créditos tributários que po-
dem ser usados para alivi-
ar conta de luz dos brasi-
leiros. O processo que trata 
do tema, porém, praticamen-
te parou há um ano, na fase 
de audiências públicas. 

O maior impasse é defi-
nir parcela das distribuido-
ras de energia nessa gigan-
tesca quantia. As distribui-
doras afirmam que sustenta-
ram a batalha jurídica que 
garantiu esses créditos tri-
butários. Das 53 distribuido-
ras em operação, 49 entra-
ram na Justiça. Assim, elas 
entendem que têm direito 
aos créditos. Como a agência 
já vetou essa alternativa, pe-
dem uma boa compensação 
por questionarem uma tribu-
tação considerada inadequa-
da, e mais um adicional para 
cobrir os custos processuais. 

A entidade que represen-
ta as empresas, a Abra-
dee, não chega a cravar um 
montante, sob o argumen-
to de que há diferentes cri-
térios em debate. No en-
tanto, sugestões apresenta-
das à agência e estimativas 
do mercado sinalizam que o 
valor desses dois itens osci-
laria, por baixo, na casa dos 
R$ 20 bilhões, ou seja, ao 
menos um terço do total. 

Três exemplos ilustram 
quantos bilhões estão em 
jogo no universo empresa-
rial. Em valores ajustados a 
julho de 2021, a atualização 

mais recente, os consumi-
dores da distribuidora Enel, 
que atende São Paulo, paga-
ram a mais em tributos, que 
agora têm a receber, R$ 7,5 
bilhões. Os consumidores da 
Light, do Rio de Janeiro, R$ 
6,4 bilhões. Os da mineira 
Cemig, R$ 6,2 bilhões. 

A questão em debate na 
Aneel é que reconhecer os 
créditos tributários para as 
distribuidoras significa per-
der a oportunidade de usá-
los para reduzir a conta de 
luz –e o efeito da contabi-
lização desses créditos faz 
muita diferença. 

Com pandemia, queda na 
renda e alta na conta de luz, 
a agência criou uma alterna-
tiva para usar os créditos na 
redução das tarifas mesmo 
antes de tomar uma decisão 
final. Um despacho permi-
tiu que, em caso de aumen-
to expressivo da tarifa, é pos-
sível usar até 20% dos cré-
ditos previstos. Eles voltam 
para a distribuidora, que fez 
o recolhimento, e são reuni-
dos para reduzir a tarifa na 
data em que ocorre o reajuste 
daquela distribuidora. Parce-
las já foram usadas em 2020 
e 2021, e outra leva será libe-
rada neste ano. 

Acompanhamento realiza-
do pela TR Soluções, empre-
sa que coleta e analisa dados 
do setor de energia, conse-
gue mostrar o resultado prá-
tico. A tarifa, na média, subiu 
8,04% no ano passado. Sem 
a contabilização dos créditos 
tributários, a alta teria sido 
de 12,19%, uma diferença de 
4,15 pontos percentuais. 

Gabriel Lemos, analista de 
regulação da empresa, expli-
ca que não é possível projetar 
o efeito geral neste ano, mas 
que ele tende a ser maior por 
questões conjunturais.  

em média, com 70% de 
níveis de armazenamen-
to, o que, segundo ele, 
“é muito relevante nessa 
época do ano”. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA
EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 114/2021
Modalidade: Pregão Eletrônico SRP nº 039/2021. Objeto: Contratação 
de Empresa Especializada Para Prestação De Serviços De Locação 
Com Montagem e Desmontagem de Palco, Arquibancadas, 
Camarotes, Disciplinadores, Sonorização, Iluminação, Banheiros 
Químicos, Tendas, Motor Gerador, Telão Show Pirotécnico, Mesas, 
Cadeiras e Serviços de Transmissão Web (Streaming), a Serem 
Utilizados em Festividades Tradicionais do Município de Abaetetuba 
e em todos os Seguimentos da Administração Municipal, Para Atender 
as Demandas da Prefeitura Municipal de Abaetetuba e os Fundos 
Municipais de Educação, Saúde e Assistência Social Do Município 
de Abaetetuba/Pá. Contratante: Prefeitura Municipal de Abaetetuba, 
CNPJ 05.105.127/0001-99. Contratada: MS Serviços de Produções 
de Eventos Culturais Ltda, CNPJ: 07.074.000/0001-85. Contrato nº 
2022/120, Valor Global R$ 455.700,00 (quatrocentos e cinquenta e 
cinco mil, setecentos reais). Vigência de 12/04/2022 à 31/12/2022.

Francineti Maria Rodrigues Carvalho - Prefeita
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

REGISTRO DE PREÇOS Nº 0016/2022- PE-PMA
Processo Administrativo N° 2022/0211–001-PMA. O Município de 
Abaetetuba/Pa, através da Prefeitura Municipal de Abaetetuba/PA, 
com interveniência da Secretaria Municipal de Administração - SEMAD, 
CNPJ: 05.105.127/0001-99, resolve registrar os preços da Ata de 
Registro de Preços de Nº 0016/2022- PE-PMA, oriundo do PREGÃO 
ELETRÔNICO SRP Nº 016/2022- PE-PMA, que possui por objeto o 
Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços de digitalização em formato 
PDF, com recebimento, armazenamento, temporário, preparação, 
migração, digitalização, conferência, validação e Indexação de 
documentos municipais da Prefeitura Municipal de Abaetetuba/Pa; 
cujo fornecedor registrado na ARP é: Walmir Pinheiro de Pinheiro 
Assessoria e Consultoria Contabil Ltda, CNPJ: 41.302.630/0001-06, 
vencedor do item:  01 (R$ 0,33), totalizando o valor global registrado 
de R$ 3.300.000,00. Vigência: 14/04/2022 a 14/04/2023. A íntegra da 
ARP estará disponível na sede da Prefeitura Municipal de Abaetetuba/
PA e na página do Tribunal de Contas dos Municípios-TCM.

Francineti Maria Rodrigues Carvalho - Prefeita
RETIFICAÇÃO

Na publicação do Extrato do Contrato nº 2022-104 – PE 039/2021, 
circulada do dia 13/04/2022 no D.O.U seção 3 pág. 258, DOE/PA 
pág. 140 e Diário do Pará pág. B10. ONDE SE LÊ: Valor Global de 
R$ 1.894.510,00 (um milhão, oitocentos e noventa e quatro mil, 
quinhentos e dez reais). LEIA-SE: Valor Global de R$ 1.438.810,00. 
(um milhão, quatrocentos e trinta e oito mil, oitocentos e dez reais). 
ONDE SE LÊ: Processo Administrativo nº 039/2021. LEIA-SE: 
Processo Administrativo nº 114/2021. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA
AVISO

Tornar SEM EFEITOS a publicação do Aviso de Licitação da Tomada de 
Preço nº 1/2022, publicado no D.O.U seção 3, pág. 258 e DIÁRIO DO PARÁ 
pág. B 10 em 14/04/2022, pois a mesma circulou correta na Edição do dia 
08/04/2022 no D.O.U seção 3 pág. 238 e DIÁRIO DO PARÁ pág. B12.

Jefferson Felgueiras de Carvalho -
Secretário Municipal de Educação, Cultura e Desporto

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA
EXTRATO DE ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇOS

REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2022
Considerando o aceite de adesão da Prefeitura Municipal de 
Abaetetuba/PA, órgão gerenciador da ata, a análise da Comissão 
Permanente de Licitação e do Parecer Jurídico favorável à adesão 
a Ata de Registro de Preços nº 2021/120074, oriunda do Pregão 
Eletrônico SRP DAF/ITERPA Nº 001/2021, cujo objeto a aquisição 
de Pares de receptores GNSS RTK, para atender o setor de 
regularização Fundiária, sobre a gestão da Secretaria Municipal 
de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Pesca de Abaetetuba/
PA, sendo vencedora a empresa CPE Comercio de Equipamentos 

Adesão à Ata de registro de preços conforme descrito acima, nos 

EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022/0120-002-PMA

Aquisição de Pares de Receptores GNSS RTK, Para Atender o Setor 
de Regularização Fundiária, Sobre a Gestão da Secretaria Municipal 
de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Pesca de Abaetetuba/

Municipal de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Pesca CNPJ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA
RETIFICAÇÃO

Na publicação Extrato do Contrato nº 2022-106 – PE 039/2021, circulado no do dia 
13/04/2022 no D.O.U seção 3 pág. 258, DOE/PA pág. 140 e Diário do Pará pág. B10. 
ONDE SE LÊ: Processo Administrativo nº 039/2021. LEIA-SE: Processo Administrativo 
nº 114/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA
RETIFICAÇÃO

Na publicação do Extrato do Contrato nº 2022-105 – PE 039/2021, circulado do dia 
13/04/2022 no D.O.U seção 3 pág. 258, DOE/PA pág. 140 e Diário do Pará pág. B10. 
ONDE SE LÊ: Processo Administrativo nº 039/2021. LEIA-SE: Processo Administrativo 
nº 114/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N 012/2022

(FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO)
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 024/2022

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 011/2022

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 011/2022 

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP 011/2022 

(FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE)
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022-SESMA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA
AVISO DE ANULAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Barcarena, por intermédio da secretária que 
abaixo subscreve, com fulcro nas fundamentações delineadas no parecer 
jurídico e decisão de anulação nos termos de fato e de direito expostos, 
torna pública a DECISÃO DE ANULAR o Pregão Eletrônico nº 9-020/2022, 
que tem como objeto o registro de preços para eventual e futura contratação 
de empresa especializada na prestação de serviços de sinalização vertical 
de trânsito, para atender as necessidades da secretaria municipal de 
segurança, trânsito e defesa do município de Barcarena, Estado do Pará.

José Renato Ogawa Rodrigues - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA
RETIFICAÇÃO

Na publicação Termo de Homologação do Pregão Eletrônico nº 9-016/2022, publicado no 
D.O.U seção 3 pág. 291 e Jornal Diário do Pará pág. B8 em 13 de abril de 2022. ONDE 
LÊ - SE: Mega Distribem Ltda, CNPJ 44.931.840/0001-43 - R$ 166.821,92. LEIA-SE: Mega 
Distribem Ltda, CNPJ 44.931.840/0001-43 - R$ 265.108,72.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ
AVISOS DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 019/2022-PMC
Objeto: Registro de Preços Para Futura e Eventual Contratação 
de Empresa Especializada em Fornecimento de Móveis e 

constantes no Termo de Referência, Anexo I. O edital completo está 
à disposição dos interessados nos sites www.prefeituradecameta.
pa.gov.br;www.portaldecompraspublicas.com.br; mural de 

pregaoeletronicopmc@gmail.com.
Victor Correa Cassiano - Prefeito

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 020/2022-PMC
Objeto: Registro de Preços Para Futura e Eventual Aquisição 

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

Victor Correa Cassiano - Prefeito
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 

O Objeto do termo aditivo é a prorrogação do prazo de vigência 

EXTRATOS DE CONTRATOS
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 003/2022-PMC

Objeto: Registro de Preços Para Futura e Eventual Contratação 
de Empresa Especializada em Fornecimento de Mobiliário Escolar 
e Mobiliário de Escritório Para Atender os Alunos Matriculados 

Para Futura e Eventual Contratação de Empresa Especializada em 
Fornecimento de Mobiliário Escolar e Mobiliário de Escritório Para 
Atender os Alunos Matriculados nas Escolas da Rede de Ensino e 

Mun. Desenv. Ens. Fund. Val. Magist. Fundeb Cametá, Cnpj nº 

Mun. Desenv. Ens. Fund. Val. Magist. Fundeb Cametá, Cnpj nº 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ AÇU
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 015/2022
Objeto: Registro de preço para aquisição de material de copa, cozinha e descartável 
para atender as necessidades da Prefeitura e Secretarias do Município de Igarapé-
Açu. Data da Abertura: 02/05/2022 ás 09:00h 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 JURUTI
AVISOS DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2022
A Prefeitura Municipal de Juruti/PA torna público aos interessados 
que realizará licitação na modalidade PREGÃO Nº 013/2022, na 
forma presencial, objetivando o Registro de Preços que visa a 
contratação de empresa para prestação de serviço de confecção de 
fardamento da guarda municipal, visando atender as necessidades 
da Secretaria Municipal de Governo. Abertura: 29/04/2022, às 
10:00hs. A retirada dos Editais e seus anexos encontram-se 
disponíveis na Sala de Licitações, sito a Rodovia Translago, PA 
257, KM 01, s/nº, Bairro Nova Jerusalém, CEP:68.170-000, Juruti 
– Pará, no horário de 08:00 às 13:00h, de segunda a sexta, ou 
pelo site (www.juruti.pa.gov.br) e no mural de licitações do TCM/
PA. Informações: E-mail: cpljuruti2021@gmail.com.

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 011/2022
A Prefeitura Municipal de Juruti/PA torna público aos interessados 
que realizará licitação na modalidade PREGÃO Nº 011/2022, na 
forma eletrônica, objetivando o registro de preço para eventual 
prestação de serviço de dedetização, desratização, desinsetização, 
descupinização no controle de pragas invasoras, higienização e 
desinfecção para atender as necessidades da secretaria Municipal 
de Educação de Juruti. Abertura: 02/05/2022, às 09:30hs. A 
retirada dos Editais e seus anexos encontram-se disponíveis na 
Sala de Licitações, sito a Rodovia Translago, PA 257, KM 01, s/nº, 
Bairro Nova Jerusalém, CEP:68.170-000, Juruti – Pará, no horário 
de 08:00 às 13:00h, de segunda a sexta, ou pelo site (https://www.
portaldecompraspublicas.com.br/) e no mural de licitações do TCM/
PA. Informações: E-mail: cpljuruti2021@gmail.com 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022
A Prefeitura Municipal de Juruti/PA torna público aos interessados 
que realizará licitação na modalidade PREGÃO Nº 012/2022, 
na forma eletrônica, objetivando a Contratação de empresa 

locação de Embarcação Marítima / Fluvial Lancha casco de 
alumínio com tolda, piloto e com combustível com proteções 
laterais contra chuva, capacidade mínima para 06 passageiros 
com potência de motor mínima de 60 HP e 90 HP, atendimento sob 
demanda, das necessidades de trabalho da Prefeitura de Juruti, 
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste 
instrumento e seus Anexos. Abertura: 29/04/2022, às 09:30hs. A 
retirada dos Editais e seus anexos encontram-se disponíveis na 
Sala de Licitações, sito a Rodovia Translago, PA 257, KM 01, s/nº, 
Bairro Nova Jerusalém, CEP:68.170-000, Juruti – Pará, no horário 
de 08:00 às 13:00h, de segunda a sexta, ou pelo site (https://www.
portaldecompraspublicas.com.br/) e no mural de licitações do TCM/
PA. Informações: E-mail: cpljuruti2021@gmail.com.

Keydson Francisco Morais Meireles - Pregoeiro
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS 007/2021
O Secretário Municipal de Saúde de Juruti/Pa, no uso de suas 
atribuições legais, RESOLVE: Com fundamento no inciso VI, do 
art. 43, da Lei nº 8.666/93 e posteriores alterações, e conforme 
o que consta do Processo nº 01512001/21, HOMOLOGAR o 
procedimento licitatório na modalidade Tomada de Preços nº 
007/2021, tipo menor preço, cujo o objeto é a “ contratação de 
empresa capacitada para a ampliação de EAS e construção do 
CPNQ e centro obstétrico de parto cirúrgico no hospital Francisco 
Rodrigues Barros, no município de Juruti/PA” e ADJUDICAR o 
objeto licitado em favor da empresa Construtora Dorata Eireli, 
CNPJ 33.650.437/0001-20, pela proposta mais vantajosa para 
essa Prefeitura Municipal no valor global de R$ 968.704,47 
(novecentos e sessenta e oito mil, setecentos e quatro reais e 
quarenta e sete centavos).

Adaias Ramos Batista Neto - Secretário Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRONICO Nº 07/2022-SRP
Objeto: Registro de Preços Para Contratação de Empresa Especializada 
Para Execução de Tapa Buracos e Micro Revestimento em vias Urbanas 
no Município de Novo Progresso/Pa, e Aquisição de Concreto Betuminoso 
Usinado a Quente (Cbuq) com Aditivo Para Aplicação a Frio, Para Atender 
as Demandas da Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Serviços 
Urbanos.Tipo: Menor preço por Lote. Data da Abertura: 03/05/2022 ás 
08h00min. Local: O pregão eletrônico será realizado através do Sistema 
eletrônico do BNC - Bolsa Nacional de Compras, no site www.bnccompras.
com. O Edital e seus anexos encontram se disponíveis no endereço 
eletrônico acima.

Scheila Luiza Lavall - Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA

EXTRATOS DE CONTRATOS
TOMADA DE PREÇOS Nº 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. Contrato 
nº 1304001-2022. Objeto: Contratação de Empresa de Engenharia 
para a Execução de Serviços de Reforma do Prédio da EMEIF 
“Independência”, na Localidade Estância, Rio Pracuúba Grande, 
Município de São Sebastião da Boa Vista/Pa. Valor: R$202.105,94 
(duzentos e dois mil cento e cinco reais e noventa e quatro reais). 
Data da Assinatura: 13/04/2022. Vigência: 13/04/2022 a 31/12/2022. 
CONTRATO Nº 1304002-2022. Objeto: Contratação de Empresa de 
Engenharia para a Execução de Serviços de Reforma e Ampliação da 
EMEIF “São Felix”, na Ilha Pau – de - Rosa, Rio Pracuúba Grande, 
Município de São Sebastião da Boa Vista/Pa. Valor: R$879.360,71 
(oitocentos e setenta e nove mil trezentos e sessenta reais e setenta e 
um centavos). Data da Assinatura: 13/04/2022. Vigência: 13/04/2022 
a 31/12/2022. CONTRATO Nº 1304003-2022. Objeto: Contratação de 
Empresa de Engenharia para a Execução de Serviços de Reforma 
e Ampliação da EMEIF “Maloca”, na Ilha Pau – de - Rosa, Rio 
Pracuúba Grande, Município de São Sebastião da Boa Vista/Pa. 
Valor: R$949.344,05 (novecentos e quarenta e nove mil trezentos 
e quarenta e quatro reais e cinco centavos). Data da Assinatura: 
13/04/2022. Vigência: 13/04/2022 a 31/12/2022.

 

  

 

 
AVISO DE ABERTURA

CONCORRÊNCIA PÚBLICA 
CP 008/2022– CPL/SEDOP  

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA A CONSTRUÇÃO DAS 
PASSARELAS URBANAS DE ACESSO À 
PRAIA DO MAÇARICO NO MUNICÍPIO 
DE SALINÓPOLIS NESTE ESTADO, 
conforme especificações técnicas, planilhas 
e projetos anexos. 
Data de abertura: 18 de maio de 2022. 
Horário: 10h00min (Dez horas). 
Local: Sede da Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas 
– SEDOP, localizada na Trav. Chaco, nº 
2158, Bairro Marco, CEP: 66.093-542. 
Belém/PA. 
Edital: Disponível na Coordenadoria de 
licitação da SEDOP, no horário de 08:00 às 
14:00, através de meio digital, e-mail: cpl@
sedop.pa.gov.br, PENDRIVE e no site www.
compraspara.pa.gov.br 

Belém-PA, 14 de abril de 2022. 
Leandro de Aguiar Alves. 
Presidente da Comissão 
Permanente de Licitação 

Secretaria de
Estado de Desenvolvimento 

Urbano e Obras Públicas 

SINDANEPS - SINDICATO NACIONAL DAS EMPRESAS
PROMOTORAS DE CRÉDITO E CORRESPONDENTES NO PAÍS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Pelo presente edital e usando das atribuições que lhe confere o estatuto em vigor, o Presidente 
do SINDANEPS - SINDICATO NACIONAL DAS EMPRESAS PROMOTORAS DE CRÉDITO E 
CORRESPONDENTES NO PAÍS, entidade sindical de 1° grau que representa a categoria patronal das 
empresas promotoras de crédito e correspondentes no país, com base territorial nacional, inscrito no 
CNPJ sob o n. 21.454.174/0001-02, com sede na Rua XV de Novembro n. 269, 2° andar, conj. 203, 
Centro, São Paulo/SP, CEP 01013-001, vem, por meio deste edital, convocar toda a categoria econômica 
das empresas promotoras de crédito e correspondentes no país para se reunirem em Assembleia 
Geral Extraordinária, a ser realizada em 22/junho/2022, em sua sede social, localizada na Rua XV de 
Novembro, n. 269, 2° andar, conj. 203, Centro, São Paulo/SP CEP 01013-001, cuja ordem do dia é: a) 

São Paulo, 18 de abril de 2022
Edison João Costa - Presidente do Sindicato Nacional das Empresas

Promotoras de Crédito e Correspondentes no País (SINDANEPS)


