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AVISOS, ATAS E EDITAIS

BC lança moedas para comemorar 
200 anos de independência do País 
A de cuproníquel é a 1ª com aplicação de cor do Brasil. O valor de face é de R$2 e valor de venda é de 
R$ 34. A moeda de prata, também colorida, tem o valor de face de R$ 5 e o valor de venda é de R$ 420 

DINHEIRO 
 

Thaísa Oliveira 
 

FOLHAPRESS 

 

O BC (Banco Cen-
tral) lançou nes-
ta terça-feira 
(26) duas moe-

das em comemoração aos 
200 anos da Indepen-
dência do Brasil, celebra-
do em 7 de Setembro. 
Uma delas é de prata e  
a outra de cuproníquel. 

A moeda de prata tem 
valor de face de R$ 5 
e está sendo vendida a 
R$ 420. A tiragem inici-
al é de 5.000 unidades,  
mas pode chegar a 20 mil. 

Ela traz a imagem do 
imperador Dom Pedro 
I, inspirada da litogra-
fia de Sebastien Sisson, 
e uma representação do 
quadro Sessão do Conse-
lho de Estado, de Geor-
gina de Albuquerque. O 
item, de 40 mm de diâme-
tro, acompanha uma cai-
xa e um pequeno encarte  
com informações. 

“A [moeda] de prata 
apresenta a sessão do 
Conselho de Estado, pre-
sidida pela princesa D. 
Leopoldina e com a par-
ticipação de José Boni-
fácio, na qual foi to-
mada a decisão de en-
viar cartas a D. Pe-
dro aconselhando-o a 
romper com a Coroa  
portuguesa”, disse o BC. 

Já a moeda de cuproní-
quel tem uma faixa ver-
de e amarela, em refe-
rência à bandeira do Bra-
sil, e é a primeira mo-

eda brasileira com co-
res. Ela é inspirada no 
quadro Independência ou 
Morte, de Pedro Améri-
co, de 1888, uma das mais  
famosas deste período. 

A moeda de cuproníquel 
tem 30 mm de diâmetro e 
é de R$ 2, vendida a R$ 
34. Serão produzidas de 
10 mil a 40 mil unidades. 
Ela será entregue fixada 
a um cartão com a ima-
gem do quadro e, no ver-
so, suas características. 

“A [moeda] de cuproní-
quel mostra o Grito da 
Independência, em que 
D. Pedro, ao receber as 
cartas da princesa e do 
ministro José Bonifácio, 
proclama a Independên-
cia do Brasil, às margens 
do Rio Ipiranga”, infor-
mou o Banco Central. 

“Já o reverso da mo-
eda de cuproníquel traz 
uma novidade: pela pri-
meira vez em uma moeda 
brasileira será usado o re-
curso da cor. Nesse caso, 
as cores verde e amare-
la, escolhidas por D. Pe-
dro I logo após a Inde-
pendência, aparecem em 
uma faixa em movimen-
to. Essas cores são prove-
nientes das casas de Bra-
gança e Habsburgo e fo-
ram usadas na Bandeira 
do Brasil desde o Primei-
ro Império, tornando-se  
um símbolo nacional.” 

As duas moedas tra-
zem no verso a primei-
ra estrofe do Hino da In-
dependência: “Já podeis, 
da Pátria filhos, / Ver 
contente a mãe gentil; / 
Já raiou a liberdade /  
No horizonte do Brasil”. 

Vendas só pelo site do Clube da Medalha 
Thaísa Oliveira 

FOLHAPRESS 

 
A venda, iniciada 
nesta terça, será feita 
exclusivamente pelo site 
do Clube da Medalha 
da Casa da Moeda do 
Brasil. O site é www.clube 
damedalha.com.br 
/catalogo-de-produtos. 
“O Grito do Ipiranga, 
como ficou conhecido o 
ato de Dom Pedro I 
que marcou a data de 

7 de Setembro de 1822, 
consolidou a vontade dos 
brasileiros de constituir 
uma nação independente, 
livre e soberana. As 
duas moedas que 
lançamos hoje retratam 
esse momento histórico, 
que foi enfrentado 
com coragem e 
teve como desfecho 
a independência do 
nosso país”, afirmou 
o presidente do BC, 
Roberto Campos Neto. 

“As moedas que 
nós lançamos hoje 
nos contam momentos 
decisivos da história 
do nosso país e 
marcam a efeméride 
dos 200 anos da 
Independência do Brasil, 
sendo que a moeda de 
cuproníquel é a primeira 
moeda brasileira com 
uso de cores”, 
afirmou a Diretora de 
Administração do Banco 
Central, Carolina Barros. 

Prévia da 
inflação oficial 
cai para 0,13% 
em julho 

Queda dos preços de 
combustíveis reduzem inflação 
FOTO: RICARDO AMANAJÁS 
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A prévia da inflação ofi-

cial, medida pelo Índice 
de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA-15), caiu em 
julho para 0,13%, com a 
queda nos preços dos com-
bustíveis e da energia elé-
trica, conforme divulgou 
ontem o IBGE. Foi a menor 
taxa para o mês desde ju-
nho de 2020, há dois anos. 
No ano, o IPCA-15 acumula 
alta de 5,79% e, em 12 me-
ses, de 11,39%. Em junho,  
havia ficado em 0,69%. 

A melhora nos núme-
ros foi desigual, segun-
do especialistas. A avalia-
ção geral é que o IPCA-15 
mostrou uma composição 
mais favorável com a que-
da dos preços de combus-
tíveis e energia e de bens 
industriais, em razão da 
reorganização das cadei-
as produtivas. Aparelhos 
eletroeletrônicos ficaram  
0,06% mais baratos. 

Mas a maior parte desse 
alívio é sentido apenas pela 
classe média, segundo os 
analistas. Os preços dos ali-
mentos continuam subindo, 
mantendo a inflação em pa-
tamar elevado e corroendo o 
orçamento apertado das fa-
mílias de baixa renda, que 
gastam a maior parte dos ga-
nhos com alimentação. 

Enquanto o índice mé-
dio ficou em 0,13%, a 
alimentação no domicílio 
avançou 1,12%. Comer fora 
que estava com preços 
mais contidos por causa 
da pandemia ficou 1,27% 
mais caro em julho, ante  
0,74% do mês anterior. 

Luciano Sobral, econo-
mista-chefe da Neo Inves-
timentos, pondera que a 
queda nos preços da ga-
solina via “canetada” ali-
via a inflação e o bolso da 
classe média no curto pra-
zo, mas o custo dos ali-
mentos vai seguir pressio-
nado. Os preços dos laticí-
nios, por exemplo, devem 
continuar em alta até me-
ados de outubro. “Tem um 
alívio de preços em catego-
rias que o pobre não con-
some. Você vê os preços de 
carro e itens eletrônicos su-
birem menos, mas a cara 
da inflação para os de mais 
baixa renda ainda é bem 
ruim, que não consome ga-
solina. A desaceleração da 
inflação vai pegar na classe 
média. A redução dos com-
bustíveis é relevante, é sen-
tida no dia a dia. Mas carro 
no Brasil é bem de luxo”. 

A gasolina teve uma re-
dução de 5,01%, enquan-
to o etanol caiu 8,16%. Já 
a energia elétrica residen-
cial recuou 4,61%, puxada 
pela redução de ICMS em 
várias regiões. Medida to-
mada pelo governo e pelo 
Congresso para baixar os 
preços dos combustíveis às 
vésperas das eleições. 

As moedas comemorativas  
dos 200 anos da 

Independência do Brasil 
foram lançadas ontem   
FOTO: ASCOM BANCO CENTRAL 

NOTIFICAÇÃO
PARA FINS DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA EXTRAJUDICIAL

PROTOCOLO Nº 312551
A Drª Cídia de Oliveira Martins, e outros.

Alameda Anesia Meira, Casa nº 40, Bairro: São Brás, Belém/PA.

Belém/PA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA
AVISO DE ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇOS

REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2022
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 
017/2022-PE-PMA, oriunda do Pregão Eletrônico SRP Nº 012/2022 cujo 
objeto Prestação de serviços de locação de veículos para atender a Secretaria 
Municipal de Agricultura, Abastecimento, Pecuária e Pesca, sendo vencedora 
a empresa Transporte Rodo-Norte Ltda, CNPJ nº 23.829.190/0001-50, no 
valor de R$ 296.350,00 (duzentos e noventa e seis mil, trezentos e cinquenta 
reais). Autorizo a Adesão à Ata de registro de preços conforme descrito acima, 
nos termos referenciados no processo.

Francineti Maria Rodrigues Carvalho - Prefeita Municipal
EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022/0711-003-PMA
Modalidade: Adesão a Ata de Registro de Preço nº 013/2022. Objeto: Adesão 
a ata de Registro de Preços nº 017/2022, Oriunda do Pregão Eletrônico Nº 
012/2021, cujo objeto a prestação de serviços de locação de veículos para 
atender a secretaria municipal de agricultura, abastecimento, pecuária e 
pesca. Contratante: Prefeitura Municipal de Abaetetuba/Secretaria Municipal 
de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Pesca CNPJ 05.105.127/0001-
99. Contratada: Transporte Rodo-Norte Ltda, CNPJ nº 23.829.190/0001-50. 
Contrato Nº 2022/217, Valor Global R$ 296.350,00 (duzentos e noventa e 
seis mil, trezentos e cinquenta reais). Vigência de 20/07/2022 à 20/07/2023.

Francineti Maria Rodrigues Carvalho - Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA
RESULTADO DA LICITAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2022-PE-PMA
Objeto: Eventual contratação de empresa para prestação de serviços de 
manutenção preventiva e corretiva, lavagem e higienização de veículos leves 
e pesados, visando o atendimento das necessidades da Secretaria Municipal 
de Assistência Social do Município de Abaetetuba/PA. Nos termos da Ata da 
Sessão, o Pregoeiro, torna público o resultado da licitação e julgamento das 
propostas à respectiva vencedora. Desse modo, satisfazendo a lei e ao mérito, 
por meio da Secretária Municipal de Assistência Social - SEMAS, Sra. Josiane 
da Costa Baia, resolve: tornar público a HOMOLOGAÇÃO do Pregão Eletrônico 
nº 025/2022- PE-PMA, à seguinte adjudicatária: Josenilson Pereira Cavalcante 
Eireli, CNPJ 28.846.161/0001-10, vencedora do lote 01 (único) no valor total de 
R$ 1.086.144,00.

Josiane da Costa Baia -  Secretária Municipal de Assistência

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA
EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20220531-001-PMA
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 024/2022-PE-PMA. Objeto: Aquisição 
de móveis, com montagem e instalação, caso necessário, para atender a 
demanda da Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMEIA, órgão da 
Administração direta da Prefeitura Municipal de Abaetetuba/PA. Contrato 
Administrativo nº 2022/214 - PE-PMA: Contratada: HGC Taveira Comercio 
de Moveis – Eireli - Epp, CNPJ: 05.258.798/001-90, Valor Global R$ 
32.077,21.  Contrato Administrativo nº 2022/215-PE-PMA: Contratada: TH 
Comércio de Móveis Eireli - Epp, CNPJ: 30.317.183/0001-34, Valor global 
R$ 42.993,22. Contratante: Secretaria Municipal de Meio Ambiente/ Fundo 
Municipal, CNPJ 42.408.173/0001-93. Vigência: 20/07/2022 a 20/07/2023.

Raphael Thiago Silva Sereni - Secretário Municipal de Meio Ambiente

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA
EXTRATOS DE CONTRATOS

CONTRATOS Nº 2022/218, 2022/219 E 2022/220
Origem: Pregão Eletrônico nº 027/2022. Objeto: Contratação de 
empresa especializada no fornecimento de medicamentos veterinários, 
materiais de insumo e medicamentos de uso restrito hospitalar, 
para atender as demandas da Secretaria de Saúde de Abaetetuba. 
Contratante: Prefeitura Municipal de Abaetetuba/ Fundo Municipal de 
Saúde. Contratadas: Contrato nº 2022/218 - Turvomed Distribuidora e 
Servicos Eireli, CNPJ 26.525.513/0001-00. Valor Global: R$ 3.322.73 
(três mil trezentos e vinte e dois reais e setenta e três centavos). 
Vigência: 27/07/2022 à 31/12/2022; Contrato nº 2022/219 - Vetmax 
Produtos Agropecuários Eireli Epp, CNPJ 09.049.833/0001-11. Valor 
Global: R$ 808,37 (oitocentos e oito reais e trinta e sete centavos). 
Vigência: 27/07/2022 à 31/12/2022 e Contrato nº 2022/220 - PPF Com e 
Serv Eireli Innova, CNPJ 07.606.575/0001-00. Valor Global: R$ 9.658,05 
(nove mil seiscentos e cinquenta e oito reais e cinco centavos). Vigência: 
27/07/2022 à 31/12/2022.

Charles Cezar Tocantins de Souza - Secretário Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 047/2022

Objeto: Refere-se à aquisição de insumos agrícolas, materiais de irrigação, 
materiais agropecuários diversos, viveiro, poda e supressão, aquicultura e pesca, 
sementes para plantio e rações para peixes, aves e suínos para atender as 
demandas das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura, por intermédio 

Termo de Referência, Data de Abertura: 11/08/2022 as 10hs (horário de Brasília). 
Local de abertura: https://licitanet.com.br/Edital disponível: Site de Prefeitura de 
Altamira - https://altamira.pa.gov.br/ Mural de Licitações – TCM/PA, Plataforma do 
Licitanet e no setor de licitações - Setor de Suprimentos e Serviços: Av. Acesso 
Dois, 530 Bairro Premem.

Claudomiro Gomes da Silva - Prefeito
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO 26/2022 
Contratante: Prefeitura Municipal de Altamira, CNPJ: 05.263.116/0001-37 – 
Contratadas: O F F Mansour Eireli (Posto Petrosul II) - CNPJ/MF 18.342.662/0001-
05; contrato 22-0429-001, valor total R$ 664.992,09. Dotação Orçamentária 

90 30 00 - Material de Consumo. Vigência: Até 31/12/2022; Objeto: Contratação 
de pessoa jurídica para aquisição de óleo Diesel S-10 para serem utilizados no 
abastecimento de patrulha mecanizada no restabelecimento de trafegabilidade 
com a recuperação de pontos críticos das estradas vicinais em áreas atingidas 
por desastre naturais no município www.altamira.pa.gov.br. Assinatura: 29/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2022/PMAP
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de transporte escolar 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9-059/2022
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), todos a partir de 29 de junho 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 o registro de preços para eventual aquisição de extintores de 
incêndio, recargas e seus acessórios, a serem utilizados nas secretarias 
municipais de agricultura, segurança, transito e defesa e de cultura e 
turismo que compõem a prefeitura municipal de Barcarena, Estado do Pará, 
em conformidade com seu edital e demais anexos; Empresa vencedora 
e valor: 1 - Extimpel Extintores Platinense Ltda CNPJ: 12.118.086/0001-
30 - R$ 17.150,00.

José Renato Ogawa Rodrigues - Prefeito Municipal de Barcarena
AVISO DE ANULAÇÃO

PREGÃO ELETRONICO Nº 9065/2022
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, 

que tem como objeto a contratação de empresa de serviços de sistema 
de gestão de abastecimento de combustível, customizado e gerido pela 
administração pública municipal, com fornecimento de vales de combustível 
utilizando cartão físico ou digital e tickets impressos, para o abastecimento 
da frota de veículos vinculados as secretarias municipais de Barcarena.

José Renato Ogawa Rodrigues - Prefeito Municipal de Barcarena/Pa

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 9-061/2022
Após análise conjunta deste Gabinete da Secretaria Municipal de 
Saúde, infra-assinado, da Pregoeira responsável pelo referido pregão, 
da Procuradoria Geral (PGMB) e do Controle Interno, e considerando a 
publicidade dada ao processo licitatório. Decido pela HOMOLOGAÇÃO do 
resultado do pregão em destaque, que tem por objeto alocação de veículo 
marítimo, com condutor, para atender as necessidades de transporte das 
equipes de saúde da UBS Ilha Arapiranga, atendendo a secretaria municipal 
de saúde de Barcarena, estado do Pará, em conformidade com seu edital e 
demais anexos. Empresa vencedora e valor: 1 – E de Leão Gomes, CNPJ: 
37.023.510/0001-94 - R$ 52.680,00.

Eugênia Janis Chagas Teles - Secretaria Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEVIDES
AVISO DE REVOGAÇÃO

Fica revogado o PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2022. Objeto: Contratação 
de empresa especializada para execução de Projeto Técnico Social, na área de 
Habitação de Interesse Social no Residencial Murinin II, localizado no Município de 
Benevides/PA, PMCMV - Programa Minha Casa Minha Vida, com Recursos do FAR - 
Fundo de Arrendamento Residencial.

Luziane de Lima Solon Oliveira - Ordenadora de Despesa/
Prefeita Municipal de Benevides/PA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIÁ / PA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 014/2022 PE
O Município de Cachoeira do Piriá/PA, por meio da Prefeitura Municipal torna público que às 09:00h do dia 
09 de Agosto de 2022, no endereço eletrônico www.portaldecompraspúblicas.com.br, realizará licitação na 
modalidade pregão, na forma eletrônica, do tipo menor preço por item, no modo de disputa aberto, que 
objetiva a aquisição de trator agrícola e grade aradora, para uso no fortalecimento da agricultura familiar 
no município de Cachoeira do Piriá/PA, conforme convênio nº 911943/2021-SICONV. Os interessados 
poderão obter o texto integral do edital e todas as informações sobre a licitação através do acesso à página 
do Tribunal de Contas do Município/PA, www.portaldecompraspúblicas.com.br ou na sala da Comissão 
Permanente de Licitação - CPL junto à Prefeitura Municipal de Cachoeira do Piriá.

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 015/2022 PE
O Município de Cachoeira do Piriá/PA, por meio da Prefeitura Municipal torna público que às 15:00h do dia 
09 de Agosto de 2022, no endereço eletrônico www.portaldecompraspúblicas.com.br, realizará licitação 
na modalidade pregão, na forma eletrônica, do tipo menor preço por item, no modo de disputa aberto, 
que objetiva a aquisição de máquina pá carregadeira, sobre rodas, potência mínima de 125 CV, caçamba 
com capacidade de 2,3m³, cabine com sistema de ar-condicionado, para uso na demanda da secretaria 
municipal de obras do município de Cachoeira do Piriá/PA. Os interessados poderão obter o texto integral 
do edital e todas as informações sobre a licitação através do acesso à página do Tribunal de Contas do 
Município/PA, www.portaldecompraspúblicas.com.br ou na sala da Comissão Permanente de Licitação - 
CPL junto à Prefeitura Municipal de Cachoeira do Piriá.

Cachoeira do Piriá/PA, 26 de Julho de 2022
Raimundo Nonato Alencar Macho  - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

DISPENSA Nº 036/2022-PMC
A Prefeitura Municipal de Cametá, CNPJ Nº 05.105.283/0001-50, com base no art. 
24, inciso XVI, da Lei Federal nº 8.666/93, AUTORIZA e RATIFICA a DISPENSA 
de licitação cujo Objeto: Locação de Imóvel para o Funcionamento do Núcleo 
Municipal de Regularização Fundiária, Em Favor de Iracy de Freitas Nunes – CPF 

Victor Correa Cassiano - Ordenador
EXTRATOS DE CONTRATOS
DISPENSA Nº 036/2022-PMC

Objeto: Locação de imóvel para o funcionamento do núcleo municipal de 
regularização Fundiária. Contrato nº 1.DL.036/2022-PMC. Contratante: Prefeitura 
Municipal de Cametá, CNPJ nº 05.105.283/0001-50. Contratado: Iracy de Freitas 
Nunes – CPF nº 279.689.872-53. Valor Total: R$ 24.000,00. Vigência: 01/07/2022 
à 30/06/2023.

Victor Correa Cassiano - Ordenador/Prefeitura
CARTA CONVITE Nº 17/2022-SEMED

Objeto: Construção da Emeif Porto do Campo, no Distrito de Juaba, para atender 
as necessidades da Secretaria Municipal de Educação. Fundamento Legal: 
Lei Federal nº 8.666/93. Contrato nº CC01.17/2022–SEMED. Contratante: 
Prefeitura Municipal de Cametá/Secretaria Municipal de Educação CNPJ nº 
18.782.198/0001-78. Contratado: Mojuim engenharia e transporte Unipessoal 
Ltda, CNPJ nº: 24.250.973/0001-47.Valor Total R$ 328.745,82.Vigência: 
13/07/2022 a 13/07/2023.

Enio de Carvalho - Ordenador/Secretário Municipal de Educação

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2022 - PMC - SRP
Objeto: Aquisição de equipamentos e material permanente destinados a 
Unidade Básica se Saúde da Familia Dr. Jorge Netto da Costa, oriundo da 
emenda parlamentar, Proposta de nº 07313.973000/1220-01, para atender 
as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Capanema/Pa. 
Sessão Pública: 08/08/2022 às 09h, horário de Brasília. Edital disponível 
em: www.portaldecompraspublicas.com.br. Informações e-mail: cpl.
capanema2017@gmail.com/pregoeiracapanema@gmail.com.

Laise Martins Leal - Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO POÇO
AVISO DE LICITAÇAO

CONCORRENCIA Nº 002/2022 - PMCP
Tipo Menor preço global, abertura as 10h00min do dia 30/08/2022, que 
visa a contratação de empresa especializada na recuperação 52.600 km de 
estrada vicinal da PA 253 Vila do Caraparu no Município de Capitão, conforme 
condições e exigências impostas no Edital nº 002/2022 e seus Anexos. A 
realizar-se na sala da CPL-PMCP. O edital encontra-se disponível G-OBRAS- 
TCM-PA, sala da CPL-PMCP, localizada na Avenida Moura Carvalho, 1255, 
Tatajuba, Capitão Poço/Pa. 

EXTRATOS DE CONTRATOS
CONTRATO Nº 2022250701

Decorrente da Tomada de Preços nº 003/2022. Contratante: Prefeitura 
Municipal de Capitão Poço, Objeto: Contratação de empresa especializada 
para a construção de muros nos Cemitérios Ajará Centro, Boca Nova, 
Iacaiaca Pedoca, Igarapé Açu, Mocambo, Muriá, Pacuí Claro, Pacuí Mirim, 
São Sebastião, Sombrinha na Zona Rural no Municipio de Capitão Poço/Pa. 
Contratado: S B de Lima Comércio e Serviços Eireli, CNPJ: 43.527.998/0001-
90.  Valor global R$1.453.164,23 (um milhão, quatrocentos e cinquenta e 
três mil, cento e sessenta e quatro reais e vinte e três centavos). Vigência 
25/07/2022 a25/07/2023.

CONTRATO Nº 2022260701
Decorrente da Tomada de Preços nº 004/2022. Contratante: Prefeitura 
Municipal de Capitão Poço, Objeto: Contratação de empresa especializada 
para a construção da Praça do Gasolina no Bairro Ilha Grande, no Municipio 
de Capitão Poço/Pa. Contratado: S B de Lima Comércio e Serviços Eireli, 
CNPJ: 43.527.998/0001-90.  Valor global R$ 594.062,42 (quinhentos e 
noventa e quatro mil, sessenta e dois reais e quarenta e dois centavos). 
Vigência 26/07/2022 a26/07/2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
AVISOS DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 066/2022/FMS
Objeto: Contratação de empresa especializada para aquisição de 
medicamentos da Assistência Farmacêutica do município para atender 
as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Castanhal/PA, 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 067/2022/PMC
A Prefeitura Municipal de Castanhal, por intermédio da Secretaria Municipal 
de Suprimento e Licitação torna público a abertura do Processo Licitatório 

067/2022/PMC, cujo objeto é Contratação de Empresa Especializada para 

como o Instituto de Previdência do Município Por um período de 12 (doze) 

das Propostas de Preços e início da etapa de lances no dia 10/08/2022 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJUÍ DOS CAMPOS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO 011/2022-SEMGA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TIMBOTEUA
AVISOS DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Nova Timboteua comunica a quem faça 
interessar o extrato de edital como segue: PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 012/2022 PMNT PE SRP que objetiva o registro de preços que 
visa a futura e eventual contratação de pessoa jurídica especializada em 
serviços de manutenção preventiva e corretiva de bombas d’água, bem 
como a aquisição de bombas d’água para atender as necessidades da 
prefeitura municipal e secretarias agregadas. Abertura: 08/08/2022 às 
09h00min. O Edital e seus anexos estarão à disposição dos interessados 
nos sítios www.comprasgovernamentais.gov.br e www.novatimboteua.
pa.gov.br; e no setor de Licitações e Contratos (CPL), sito a Prefeitura 
Municipal de Novas Timboteua, localizada na Avenida Barão do Rio 
Branco, 2312 – Centro, CEP: 67.730-000, Nova Timboteua/Pa, das 08 
às 13hs.
A Prefeitura Municipal de Nova Timboteua comunica a quem 
faça interessar o extrato de edital como segue: PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 013/2022 PMNT PE SRP que objetiva o 
registro de preços que objetiva a futura e eventual contratação de pessoa 
jurídica visando a aquisição de material de expediente para atender as 
necessidades da prefeitura municipal, secretarias e fundos. Abertura: 
09/08/2022 às 09h00min. O Edital e seus anexos estarão à disposição 
dos interessados nos sítios www.comprasgovernamentais.gov.br e www.
novatimboteua.pa.gov.br; e no setor de Licitações e Contratos (CPL), sito 
a Prefeitura Municipal de Novas Timboteua, localizada na Avenida Barão 
do Rio Branco, 2312 – Centro, CEP: 67.730-000, Nova Timboteua/Pa, 
das 08 às 13hs.
A Prefeitura Municipal de Nova Timboteua comunica a quem faça 
interessar o extrato de edital como segue: PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 014/2022 SEMED PE SRP que objetiva o registro de preços 
que objetiva a contratação de pessoa jurídica para a prestação de 
serviços de transporte escolar para atender as necessidades da 
secretaria municipal de educação. Abertura: 10/08/2022 às 09h00min. O 
Edital e seus anexos estarão à disposição dos interessados nos sítios 
www.comprasgovernamentais.gov.br e www.novatimboteua.pa.gov.br; e 
no setor de Licitações e Contratos (CPL), sito a Prefeitura Municipal de 
Novas Timboteua, localizada na Avenida Barão do Rio Branco, 2312 – 
Centro, CEP: 67.730-000, Nova Timboteua/Pa, das 08 às 13hs.

Marilene Paixão Maia de Souza - Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO
AVISOS DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRONICO Nº 21/2022-SRP
Objeto: Registro de preços para contratação de empresa para manutençao 
de condicionadores de ar, recargas de gás e instalações, com o intuito de 
atender a Prefeitura Municipal de Novo Progresso/Pa. Tipo: Menor preço 
por item. Data da Abertura: 09/08/2022 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
PAU D’ARCO

AVISO DE LICITAÇÃO - 2ª CHAMADA 
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022PMPD

O Município de Pau D’arco, através Setor de Licitação 
da Prefeitura Municipal de Pau D’arco - PA, torna público 
que às  09:00 horas do dia 12 de agosto de 2022, fará 
realizar licitação na modalidade tomada de preços, tipo 
menor preço Global, para contratação de empresa 
especializada em sinalização viária para 
a conclusão a implantação de ciclovias 
no Município de Pau D’arco referente 
ao Convênio 747833/2010, concedente 
Ministério do Desen-volvimento Regional. 
de acordo com o que determina a legislação vigente, 
a realizar-se na sala de Sessão do Setor de Licitação 
da Prefeitura Municipal de Pau D’arco. O procedimento 
licitatório obedecerá ao disposto na Lei nº 8.666 de 21 
de junho de 1993, com as alterações posteriores que lhe 
foram introduzidas. O Edital e seus anexos encontram-
se à disposição dos interessados Portal da Prefeitura na 
URL https://paudarco.pa.gov.br/categoria/licitacoes/ e no 
Mural das Licitações do TCM/PA, a partir da publicação 
deste Aviso.

Pau D’arco/PA, 27 de julho de 2022.
Cleiton Herminio dos Santos -

Presidente da Comissão de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ
EXTRATO de TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: 8º Termo Aditivo ao Contrato Nº 20191208.  Contratante: 
Prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará/Pa CNPJ: 05.149.174/0001-34. 
Contratado: Hospital Filantrópico Venerável Ordem Terceira de São Francisco 
unidade Santa Maria do Pará, Cnpj nº04.935.409/0002-31. Objeto: Integrar o 

a região de saúde na qual o mesmo está inserido, e conforme plano operativo 

30/12/2022. Data de Assinatura: 01/07/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 1304001-2022. 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. Objeto: O presente Termo Aditivo objetiva a prorrogação 
do prazo de execução do Contrato nº 1304001-2022 até o dia 17 de outubro de 2022 
adequação, nos termos do art. 57, § 1º inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93. Data da 
Assinatura: 19/07/2022.


