
ECONOMIA SEXTA-FEIRA, Belém-PA, 15/07/2022
Diário do Pará

B8

AVISOS, 
ATAS E 
EDITAIS

Clientes do Santander 
vão receber R$ 79 milhões 
O Santander firmou um acordo com o Banco Central se comprometendo 
a devolver cerca de R$ 79 milhões a clientes por cobranças indevidas 

de fevereiro deste ano e 
impactou 55.987 clientes. 

O acordo também prevê a 
devolução de R$ 17,65 mi-
lhões por cobrança indevi-
da de tarifa de empreen-
dedores individuais e mi-
croempresários por envio 
de recursos via Pix entre 
1º de março de 2021 e 4 
de fevereiro deste ano. Fo-
ram 268.583 clientes afeta-
dos neste caso. 

O Santander também se 
comprometeu a ressarcir 
R$ 18,3 milhões a 378.046 
clientes impactados por 
cálculos errados da ante-
cipação de operações de 
parcelamento de cartão 
de crédito, considerando a 
data de fechamento da fa-
tura em vez da data de ven-
cimento. Foram 729.369 
transações indevidas entre 
1º de janeiro de 2014 e 10 de 
julho de 2020. 

O prazo dado pelo BC 
para o ressarcimento total 
foi de 12 meses a partir da 
assinatura do acordo, fir-
mado em maio deste ano. 
O banco fica obrigado 
também a pagar R$ 8,05 
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O Santander fir-
mou um acor-
do com o Banco 
Central se com-

prometendo a devolver 
cerca de R$ 79 milhões 
a clientes por cobranças 
indevidas realizadas entre 
janeiro de 2014 e feverei-
ro deste ano. O termo de 
compromisso foi publica-
do em maio. 

O banco disse que “já efe-
tuou o ressarcimento de 
mais de 90% dos valo-
res cobrados e alcançará a 
totalidade dentro do pra-
zo compromissado”, acres-
centando “que adotou as 
medidas necessárias para 
que tais cobranças não vol-
tem a ocorrer”. Segundo o 
documento, o Santander já 
efetuou a devolução de R$ 
64,4 milhões até 30 de se-
tembro de 2021. 

As infrações cometidas 
pelo Santander correspon-
dem à violação de regras de 
cobrança de juros no che-
que especial e de operações 
de parcelamento de cartão 
de crédito, além de cobran-
ça indevida de tarifa de em-
preendedores individuais e 
microempresários em ope-
rações via Pix. 

Segundo o documento, 
o banco deve restituir 
R$ 43,16 milhões por co-
brança de taxa de ju-
ros sobre o valor utili-
zado no cheque especi-
al acima do limite es-
tipulado pela autorida-
de monetária de 8% ao 
mês para microempreen-
dedores individuais. A 
infração foi registrada de 
1º de janeiro de 2020 e 7 

O prazo dado pelo BC para o ressarcimento total foi de 12 meses a partir da assinatura do acordo, 
firmado em maio deste ano    FOTO: DIVULGAÇÃO 

milhões em contribuição 
pecuniária, ou seja, uma 
compensação pela condu-
ta irregular. 

 
ATUALIZADOS 
O acordo estabelece ain-

da que os valores dos 
reembolsos devem ser 
atualizados pela variação 
do IPCA (Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor 
Amplo), que mede a infla-
ção, desde a data em que 
foram indevidamente co-
brados até a data da efeti-
va devolução aos clientes 
ou do pagamento da con-
tribuição pecuniária adi-
cional ao BC. 

“Caso eventuais valores 
já devolvidos aos clientes 
não tenham sido integral-
mente atualizados na for-
ma do parágrafo primei-
ro desta cláusula, o pri-
meiro compromitente de-
verá restituir aos clientes 
o saldo da atualização re-
manescente até a data do 
reembolso parcial, garan-
tindo, inclusive, a atuali-
zação pelo IPCA também 
no período restante, até a 

AS INFRAÇÕES 

  As infrações 
cometidas pelo Santander 
correspondem à violação de 
regras de cobrança de juros 
no cheque especial e de 
operações de parcelamento 
de cartão de crédito, além 
de cobrança indevida de 
tarifa de empreendedores 
individuais e 
microempresários em 
operações via Pix. 

 PARA ENTENDER 

Instável, Twitter fica fora 
do ar na quinta-feira 

Petrobras rejeita dois 
indicados de Bolsonaro 

FALHAS 
 

AGÊNCIA O GLOBO 

 

Usuários do Twitter de 
pelo menos seis países se 
depararam com falhas no 
funcionamento da platafor-
ma nesta quinta-feira. A 
plataforma ficou fora do ar 
durante parte desta manhã, 
tanto pelo acesso via desk-
top quanto pelo acesso via 
aplicativo. Às 10h15, horá-
rio de Brasília, a companhia 
informou que trabalha para 
normalizar o serviço. 

“Nós sabemos que o 
Twitter não está funcio-
nando para algumas pes-
soas. Estamos trabalhan-
do para que tudo volte ao 
normal. Obrigado por se-
guirem conosco”, infor-
mou a rede. 

No site da plataforma, 

uma mensagem intitulada 
‘Erro’ apontou a indisponi-
bilidade do serviço. Já no 
aplicativo, foi exibida uma 
mensagem que diz não ser 
possível carregar os tuítes. 

O endereço eletrônico 
do Twitter Analytics, fer-
ramenta de análise de da-
dos para usuários, apre-
sentou indisponibilidade 
“Esta página caiu. (...) 
já estamos trabalhando 
para tudo voltar ao nor-
mal”, informa o site. 

A rede social ficou indis-
ponível para pelo menos 
seis países, entre eles Bra-
sil, Espanha, Estados Uni-
dos, Itália, Canadá e Rei-
no Unido. O pico parece 
ter ocorrido entre 09h10 e 
09h20, horário de Brasília, 
período que concentrou a 
maior parte das reclama-
ções ao redor do mundo. 

CONSELHO 
 

AGÊNCIA O GLOBO 

 

A Petrobras divulgou a 
ata da reunião do Comitê 
de Elegibilidade (Celeg), 
que faz parte do Comi-
tê de Pessoas (Cope), com 
a análise dos indicados 
pela União aos cargos de 
membros do Conselho de 
Administração da estatal. 
No parecer, o Cope/Celeg 
disse que no caso da indi-
cação de Jônathas Assun-
ção Salvador Nery de Cas-
tro, que é secretário exe-
cutivo da Casa Civil da 
Presidência da República, 
“é praticamente impossí-
vel estabelecer um crité-
rio ou um processo ob-
jetivo que possa mitigar 
e/ou eliminar os conflitos 
de interesse”. Por isso, foi 
considerado “inelegível”. 

Outro indicado, Ricardo 
Soriano de Alencar, Pro-

curador-Geral da Fazenda 
Nacional, também foi con-
siderado inelegível para o 
cargo de conselheiro. O 
parecer lembra que “en-
quanto Procurador Geral 
da Fazenda Nacional”, a 
legislação “não autoriza” 
a indicação de pessoa que 
tenha ou possa ter qual-
quer conflito de interes-
se. “Isto posto entendemos 
que o candidato não é ele-
gível”, destacou o parecer. 

A negativa envolvendo os 
dois nomes foi unânime 
pelos integrantes do Celeg. 
O Comitê, no entanto, não 
tem poder de veto. 

No parecer, o pró-
prio Cope/Celeg desta-
cou que a análise dos no-
mes tem como objetivo 
auxiliar o Conselho de 
Administração e, poste-
riormente, os acionistas 
no processo de eleição 
dos membros do colegia-
do durante assembleia. 

data da efetiva devolução 
do respectivo valor ao cli-
ente”, diz o documento. 

O acordo define tam-
bém que o banco deve en-
trar em contato com os 
clientes afetados pelas co-
branças indevidas por te-
lefone, mensagem de tex-
to ou e-mail para combi-
nar a forma de pagamen-
to. O não cumprimento 
das obrigações acarretará 
cobranças adicionais. 

FAZENDA RIO CURUÁ S.A.
Companhia Fechada

CNPJ/MF 04.744.520/0001-60
Assembleia Geral Ordinária - Edital de Convocação

Ficam os Senhores Acionistas convocados para a Assembléia Geral Ordinária, a ser 
realizada no dia 29 de julho de 2022, às 09:00 horas, na sede social à Margem Direita 

deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1. Tomar as contas dos Administradores, 
examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras, relativos ao exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2021. 2. Deliberar sobre a destinação do resultado do 
exercício. 3. Fixar a remuneração global e mensal dos administradores para o corrente 
exercício. 4. Eleger o Conselho de Administração para o triênio 2022/2024Alenquer (PA), 
14 de julho de 2022. Lilian de Mello Bomeny - Membro do Conselho de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA/PA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Decorrente: Dispensa de Licitação 021/2021. Contratante: Prefeitura 
Municipal de Abaetetuba/Secretaria Municipal Educação. Objeto: Locação 
de imóvel para o funcionamento da EMEIF Geração 2000, no Município 
de Abaetetuba. Origem: Contrato nº 2021/066. Contratado: José Elpídio 
Costa da Silva, inscrito no CPF: nº 255.735.782-00. 1º Termo Aditivo a 
prorrogação de prazo de vigência de contrato celebrado entre as partes de 
02/06/2022 a 02/06/2023; consoante com Art. 57, II,§ 2°, da Lei 8.666/93.

Jefferson Felgueiras de Carvalho - Secretário Municipal de Educação
RESULTADO DA LICITAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2022- PE-PMA
Objeto: Registro de preços para contratação de empresa especializada 
para fabricação de móveis planejados com instalação e fornecimento de 
materiais para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação, 
Cultura e Desporto, unidades administrativas vinculadas à SEMEC e 
Escolas Municipais. 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 do 
Secretário Municipal de Educação, Cultura e Desporto - SEMEC/Fundo 
Municipal, CNPJ 21.763.283/0001-01, V. Senhoria Jefferson Felgueiras 
de Carvalho resolve: tornar público a HOMOLOGAÇÃO do Pregão 
Eletrônico Nº 026/2022- PE-PMA, à seguinte adjudicatária: Pedro Afonso 
A. da Costa Junior, CNPJ 19.037.454/0001-65, vencedora dos Itens: 01 
(R$ 1.473,00), 02 (R$ 1.481,00), 03 (R$ 1.425,00), 04 (R$ 499,00), 05 (R$ 
515,00), 06 (R$ 525,00), 07 (R$ 205,00), 08 (R$ 231,00), 09 (R$ 410,00), 
10 (R$ 730,00), 11 (R$ 714,00), 12 (R$ 727,00), 13 (R$ 970,00), 14 (R$ 
960,00), 15 (R$ 373,00), 16 (R$ 497,00) e 17 (R$ 498,00). Totalizando o 
valor global de R$ 7.277.740,00.

Jefferson Felgueiras de Carvalho - Secretário Municipal de Educação

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA/PA
RESULTADO DA LICITAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

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. Nos termos da Ata da Sessão, o Pregoeiro, torna público o 
resultado da licitação e julgamento das propostas às respectivas vencedoras. 
Desse modo, satisfazendo a lei e ao mérito, por meio do Secretário Municipal 
de Meio Ambiente - SEMEIA, Sr. Raphael Thiago Silva Sereni, resolve: tornar 
público a HOMOLOGAÇÃO do Pregão Eletrônico Nº 024/2022- PE-PMA, às 
seguintes adjudicatárias: HGC Taveira Comercio de Moveis – Eireli, CNPJ 
05.258.798/0001-90, vencedora do lote 02 no valor total de R$ 32.077,21; 
e TH Comercio De Moveis Eireli, CNPJ 30.317.183/0001-34, vencedora 
dos lotes: Lote 01 no valor total de R$ 30.000,00 e Lote 03 no valor total 
de R$ 12.993,22.

Raphael Thiago Silva Sereni - Secretário Municipal de Meio Ambiente

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA/PA
AVISO DE SUSPENSÃO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 050/2022 
A Prefeitura Municipal de Altamira - PA, por intermédio de seu pregoeiro e equipe de 
apoio, torna público para conhecimento dos interessados a suspensão temporária do 
Pregão Eletrônico Nº 050/2022, tipo Menor Preço, relativo ao Processo Administrativo 
nº 2505002/2022-PMA, cujo o objeto refere-se à aquisição de equipamentos de central 
de ar, para futura e eventual contratação, suspensão temporáriamente para ajustes do 

AVISO DE LICITAÇÃO
(FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE)

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 057/2022 - SESMA
Objeto do presente certame a contratação de empresa (s) para fornecimento 

Agentes Comunitários de Saúde, Agentes Comunitários de Endemias, Malária e 
Microscopistas, que integram a estrutura da Secretaria Municipal de Saúde de 

Huggo Hermann da Silva Amaral - Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA
RETIFICAÇÃO

ONDE 
SE LÊ: LEIA-SE:

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO PROCESSO N° 9068/2022

PREGÃO PRESENCIAL N° 9069/2022

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9-052/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA
RETIFICAÇÂO

Na Publicação da Concorrência 3/2022-007. Circulado no D.O.U seção 3 pág. 249, 
DOE/PA pág. 105 e DIÁRIO DO PARÁ pág. B13 em 14/07/2022. ONDE SE LÊ: 
Objeto: Contratação de empresa especializada para serviços de pavimentação 

Municipal de Infra Estrutura Urbana e Rural, do município de Bragança/Pa. LEIA - 
SE: Objeto: Contratação de empresa especializada para serviços de pavimentação 

Municipal de Infra Estrutura Urbana e Rural, do município de Bragança/Pa.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES
EXTRATOS DE REGISTROS DE PREÇOS

REGISTRO DE PREÇOS Nº 20213151 003/2021-SRP
Firmado entre a Prefeitura Municipal de Breves/PA e a empresa: Posto São Francisco de derivados de Petróleo Ltda, inscrita no Cnpj 24.947.833/0001-22 com registro no(s) 
item(ns): 02, 05, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27. Modalidade: Pregão Eletrônico SRP n° 003/2021-SRP. Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de combustíveis, 

31/05/2021 a 31/05/2022.
José Antonio Azevedo Leão - Prefeito Municipal

REGISTRO DE PREÇOS Nº 20213151 005/2021-SRP
Firmado entre a Prefeitura Municipal de Breves/Pa e a empresa: F Oliveira nobre, inscrita no Cpnj 10.957.385/0001-33 com registro no(s) item(ns): 01, 02. Modalidade: Pregão 

José Antonio Azevedo Leão - Prefeito Municipal
REGISTRO DE PREÇOS Nº 00300401/21 007/2021-SRP

Firmado entre a Prefeitura Municipal de Breves/PA e a empresa: Belmedical Comercio de Produtos Hospitalares Ltda, inscrita no Cpnj 12.735.479/0001-93 com registro no(s) 
item(ns): 01, 02. Modalidade: Pregão Eletrônico SRP n° 007/2021-SRP. Objeto: Registro de preço objetivando contratação de empresa especializada para fornecimento de 
teste rápido para detecção de SARS COV 2 (COVId - 19), para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde, através da Prefeitura Municipal Breves/Pa. Valor total 

Jucineide Alves Barbosa - Secretária Municipal de Saúde
EXTRATOS DE CONTRATOS

Origem: Pregão Eletrônico (SRP) 003/2021 - Prefeitura Municipal de Breves/Pa. Contrato nº: 20210261. Origem: Pregão Srp nº 003/2021. Contratante: Fundo Municipal de 

data da Assinatura: 02/06/2021.
Jucineide Alves Barbosa - Ordenador de despesa

Origem: Pregão Eletrônico (Srp) 003/2021. Prefeitura Municipal de Breves/Pa. Contrato nº: 20210263. Origem: Pregão Srp nº 003/2021. Contratante: Fundo Municipal de 

Joselice Carames de Melo - Ordenador de despesa
Origem: Pregão Eletrônico (Srp) 003/2021. Prefeitura Municipal de Breves/Pa. Contrato nº: 20210264. Origem: Pregão Srp nº 003/2021. Contratante: Prefeitura Municipal de 
Breves/Pa. Contratada(O): Posto São Francisco de derivados de Petróleo Ltda, Cnpj 24.947.833/0001-22. Valor: R$ 1.668.390,00 (um milhão, seiscentos e sessenta e oito mil, 

José Antonio Azevedo Leão - Ordenador
Origem: Pregão Eletrônico (Srp) 003/2021. Prefeitura Municipal de Breves/Pa. Contrato nº: 20210761. Origem: Pregão Srp nº 003/2021. Contratante: Fundo Municipal de 
Educação de Breves/Pa Contratada(O): Posto São Francisco de derivados de Petróleo Ltda, Cnpj 24.947.833/0001-22. Valor: R$ 624.987,00 (seiscentos e vinte e quatro mil, 

Secretaria Municipal de Educação de Breves/Pa. data da Assinatura: 07/06/2021.
Manuelle Espindola dos Reis - Ordenador de despesa

Joselice Carames de Melo - Ordenador
Origem: Pregão Eletrônico 005/2021. Prefeitura Municipal de Breves/Pa. Contrato nº: 20210861. Origem: Pregão nº 005/2021. Contratante: Prefeitura Municipal de Breves/Pa. 

José Antonio Azevedo Leão - Ordenador
Origem: Pregão Eletrônico 005/2021. Prefeitura Municipal de Breves/Pa. Contrato nº: 20212851. Origem: Pregão nº 005/2021. Contratante: Fundo Municipal de Saúde de 

Jucineide Alves Barbosa - Ordenador de despesa
Origem: Pregão Eletrônico 005/2021. Prefeitura Municipal de Breves/Pa. Contrato nº: 20212852. Origem: Pregão nº 005/2021. Contratante: Fundo Municipal de Educação de 

Social de Breves/Pa. data da Assinatura: 28/05/2021.
Manuelle Espindola dos Reis - Ordenador

Origem: Pregão Eletrônico (Srp) 007/2021. Prefeitura Municipal de Breves/Pa. Contrato nº: 20213233. Origem: Pregão Srp nº 007/2021. Contratante: Fundo Municipal de 

Até 31/12/2021. Objeto: Registro de preço objetivando contratação de empresa especializada para fornecimento de teste rápido para detecção de Sars Cov 2 (Covid - 19), para 
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, Através da Prefeitura Municipal Breves/Pa. data da Assinatura: 28/06/2021.

Jucineide Alves Barbosa - Ordenador de despesa

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO POÇO
RETIFICAÇÃO

Na Publicação de extrato de Contrato referente ao PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 010/2022 circulado no D.O.U seção 3 pág. 
294, DOE/PA pág. 127 e DIÁRIO DO PARÁ pág. B13 em 12/07/2022, 
cujo o objeto é aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao 
atendimento da administração pública municipal, secretarias e fundos, 

por sistema de registro de preços, visando aquisições futuras pela 
Prefeitura Municipal de Capitão Poço. ONDE SE LÊ: contratação de 
empresas especializadas no fornecimento de cilindros de oxigênio, com 
compras de cilindros de oxigênio abastecimento e compra de materiais 
medicinais, conforme descrição deste termo de referência, sob regime 
de menor preço por item. LEIA - SE Objeto: aquisição de gêneros 
alimentícios, destinados ao atendimento da administração pública 

apresentadas no anexo i, por sistema de registro de preços, visando 
aquisições futuras pela prefeitura municipal de capitão poço. As demais 
informações permanecem inalteradas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL/PA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 064/2022/FMS
Objeto: Contratação de empresa para aquisição de material técnico para diagnóstico 
por imagem, destinados a rede hospitalar, Unidade de Pronto Atendimento e Centro 
Municipal e Diagnóstico, visando atender a rede de Saúde Pública do Município de 
Castanhal/PA. A sessão pública de Pregão Eletrônico terá início com a divulgação 
das propostas de preços e etapa de lances no dia 02/08/2022, às 09:00 horas. 
O edital estará disponível nos sites: https://castanhal.cr2transparencia.com.br/
categoria/licitacoes/; 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 
CUMARU DO NORTE/PA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
02º TERMO ADITIVO AO
CONTRATO Nº 141-2021

M. PAMPLONA CONSTRUÇÕES - ME, CNPJ. nº. 
19.578.735/0001-25. Processo Licitatório nº 024/2021, 
na modalidade Tomada de Preço nº 001/2021. Objeto: 
Construção de Praça na Av. Dos Estados, S/N, 
Centro, Cumaru do Norte, Conforme Contrato de 
Repasse nº 870227/2018/MTUR/CAIXA. Objeto do 
termo: Prorrogação do prazo de vigência a contar de 
12/07/2022 até 12/11/2022.

Celio Marcos Cordeiro - Prefeito Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO 

O Município de Cumaru do Norte, informa aos 
interessados, que realizara licitação, dia 16/08/2022 às 
08:30, Processo nº 057/2022, CONCORRÊNCIA 
PÚBLICA Nº 002/2022 Tipo Menor Preço global. 
Objeto: Contratação de empresa de engenharia 
especializada para execução dos serviços da obra 
de pavimentação asfáltica de 7KM na PA-287 no 
Município de Cumaru do Norte-PA, Convênio nº 
157/2022 que entre si celebram a Secretaria de Estado 
de Transportes – SETRAN e a Prefeitura Municipal de 
Cumaru do Norte. O Município de Cumaru do Norte, 
informa aos interessados, que realizara licitação, dia 
01/08/2022 às 08:30, Processo nº 053/2022, Tomada 
de Preço nº 008/2022 Tipo Menor Preço global. 
Objeto: Construção da casa do guerreiro na Aldeia 
Gorotire, PA-287, zona rural, Município de cumaru 
do Norte. Os editais completos estarão à disposição 
no site: www.pmcn.pa.gov.br. Informações no e-mail 
licitacao@pmcn.pa.gov.br.

Vilamon P. Ramos - Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-AÇU
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP
Nº 028/2022/REPUBLICAÇÃO

Objeto: Registro de preços aquisição de gêneros alimentícios que irão 
compor o cardápio da merenda escolar, para atender as necessidades 
da Secretaria Municipal de Educação do Município de Igarapé-Açu, (itens 
fracassados do pregão 011/2022). Data da Abertura: 28/07/2022 ás 08:00h 
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 ELETRÔNICO SRP Nº 037/2022
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde de Juruti/Pa. Abertura: 28/07/2022 
horário: 10h00m. Registro de preço objetivando a futura e eventual 
contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de 
agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de reserva, 

às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Juruti e do Programa 

Rua Joaquim Gomes do Amaral, nº 18 – Bom Pastor– CEP: 68.170-000 
– Juruti – Pará OU www.portaldecompraspublicas.com.br e https://www.
tcm.pa.gov.br/. Abertura da sessão: 28/07/2021 ás 10h00m no site www.
portaldecompraspublicas.com.br.

Keydson Francisco Morais Meireles - Pregoeiro/PMJ
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2022

O Município de Juruti/PA torna público aos interessados que realizará 
licitação na modalidade PREGÃO Nº 036/2022, na forma eletrônica, 
objetivando o registro de preços para futura e eventual contratação 
de empresa especializada para a prestação dos serviços eventuais e 
parcelados de locação de veículos e maquinários pesados, visando manter 
o pleno funcionamento das estradas rurais, serviços de limpeza pública, 

promovidas pela Prefeitura Municipal e suas Secretarias. Abertura: 
28/07/2022, às 15:00hs. A retirada dos editais e seus anexos encontram-se 

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.bll.org.br) e no mural 

Keydson Francisco Morais Meireles - Pregoeiro/PMJ

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru, através da Comissão 
Permanente de Licitação, torna público aos interessados que realizará 
a licitação pública Nº 011/2022-SRP/PMLA, na modalidade 
PREGÃO, forma ELETRÔNICA com sistema de registro de preços, 
cujo objeto é o registro de preços para futura e eventual contratação de 
empresa especializada em fornecimento de água, guloseimas, gêneros 

da Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru/PA, suas Secretarias e Fundos 
Municipais. Abertura da sessão: 28/07/2022, ás 09h00min, no endereço 
eletrônico “https://www.portaldecompraspublicas.com.br/”. Maiores 
informações poderão ser obtidas pelo e-mail: cpllimoeiro2021@ gmail.com.

Rafael Theocharopoulos Corrêa - Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU
AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA

A Prefeitura Municipal de Moju torna público que o PREGÃO 
ELETRÔNICO202205100010 - PE/CPL/PMM com abertura no 
dia17/06/2022, às 10:00 hs. Objeto: Contratação de empresa fornecedora de 
rouparia/enxoval hospitalar para atendimento da rede municipal de saúde, sob 
gestão da Secretaria Municipal de Saúde de Moju/Pa, foi declarada FRACASSADA, 
por não habilitação de licitantes na sessão pública. Aproveitando o ensejo, 
informamos a nova data de abertura para o dia 27/07/2022 as 10:00 horas. Edital 
e anexos: www.portaldecompraspublicas.com.br, www.moju.pa.gov.br/site/, Portal 
TCM/PA, Setor de Licitações de Segunda a Sexta-Feira, das 08:00 às 12:00.

Leonardo Figueiredo de Aviz - Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO
AVISO DE LICITAÇÃO PARCIALMENTE DESERTA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2022
A Prefeitura Municipal de Novo Progresso torna público que o Pregão 
Eletrônico nº 15/2022 com data da abertura: 14/07/2022 ás 08h00min, que 
versa sobre: registro de preços para contratação de empresa de prestação 
de serviços de transporte escolar, da rede de ensino estadual e municipal, 
para atender a demanda do Municipio de Novo Progresso, Estado do Para, 
foi declarada parcialmente deserta para alguns itens nº 05, 08, 09, 11 e 12, 
pelo não comparecimento de licitantes interessados.

Scheila Luiza Lavall - Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA
RETIFICAÇÃO

No aviso de homologação circulado no J.G.C em 04/07/2021, pág. B8, referente ao 
Pregão Eletrônico SRP n° 9/2022-0008, AONDE SE LÊ: Data da Homologação: 
02/06/2022. LEIA-SE: Data da Homologação: 03/06/2022. O restante Permanece 
sem alteração.
No aviso de contrato circulado no J.G.C em 04/07/2021, pág. B8, referente ao P.E 
n° 9/2022-0003 / ATA SRP n° 20220001, ONDE SE LÊ: Contrato n° 20220422, 
20220423 e 20220424. LEIA-SE: Contrato n° 20220423, 20220424 e 20220425, 
respectivamente. O restante permanece sem alteração.

AVISO DE ITENS FRACASSADOS
Restaram Fracassados os itens: 147, 151, 155, 166, 167, 168, 189, 190, 192, 201, 228, 
229, 235, 236, 238, 240, 241, 242, 249, 264, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 285, 286, 
287, 311, 312, 320, 324, 325, 326, 328, 329, 330, 331, 333, e 338. Origem: P.E SRP n° 
9/2022-0008, que tem por objeto: registro de preço para eventual aquisição de material 
técnico hospitalar, odontológico e laboratorial de uso contínuo e tratamento Covid-19 
para atender os usuários cadastrados no Sistema Único de Saúde (SUS) do Município 
de Primavera, Estado do Pará.

Áureo Bezerra Gomes - Prefeito Municipal PMP/PA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA

EXTRATOS DE CONTRATOS
Origem: Tomada de Preços Nº 2/2022-003. Contratante: Fundo 
Municipal de Saúde de São Sebastião da Boa Vista, CNPJ nº 
11.506.487/0001-03. Contratado: Atcon Engenharia Ltda, CNPJ nº 
40.419.922/0001-52. Contrato nº 1407001-2022. Objeto: Contratação 
de Empresa de Engenharia para a Execução de Serviços de Reforma 
da UBS PEDRAS, localizada na Comunidade Pedras, Rio Pracuúba 
Grande, no Município de São Sebastião da Boa Vista/Pa. Valor: 
R$374.125,74 (trezentos e setenta e quatro mil cento e vinte e cinco 
reais e setenta e quatro centavos). Data da Assinatura: 14/07/2022. 
Vigência: 14/07/2022 a 10/01/2023. Contrato nº 1407002-2022. Objeto: 
Contratação de Empresa de Engenharia para a Execução de Serviços 
de Reforma do PSF SÃO SEBASTIÃO, localizado na Comunidade São 
Sebastião, Rio Guajará, no Município de São Sebastião da Boa Vista/
Pa. Valor: R$290.529,90 (duzentos e noventa mil quinhentos e vinte 
e nove reais e noventa centavos). Data da Assinatura: 14/07/2022. 
Vigência: 14/07/2022 a 10/01/2023.

 
 

 

  

 

AVISO DE ABERTURA 
TOMADA DE PREÇOS 
023/2022– CPL/SEDOP

Objeto: Contratação de empresa 
de engenharia especializada 
para a execução de drenagem e 
pavimentação asfáltica em CBUQ, 
no município de Mãe do Rio, neste 
estado, conforme especificações 
técnicas, planilhas e projetos 
anexos.
Data de abertura: 05 de agosto 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 (CD/
DVD virgem/PENDRIVE) e no site 
www.compraspara.pa.gov.br

Belém-PA, 13 de julho de 2022.
Leandro de Aguiar Alves
Presidente da Comissão 
Permanente de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DE 
DESENVOLVIMENTO E OBRAS PÚBLICAS

OBJETO: serviços de locação de veículos 
automotores com condutor, conforme condições, 
quantidades e exigências estabelecidas no 
termo de referência, Anexo I do edital. SESSÃO 
PÚBLICA: 28/07/2022, às 10h00, horário de 
Brasília, no endereço eletrônico www.gov.br/
compras/pt-br. UASG do TJ/PA: 925942. Edital 
disponível em www.gov.br/compras/pt-br e www.
tjpa.jus.br. Informações pelos telefones (91) 3205-
3206 e (91) 3205-3257 ou pelo e-mail licitacao@
tjpa.jus.br.
Belém, 14 de julho de 2022.

Serviço de Licitações do TJPA.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051/TJPA/2022

OBJETO: Construção de muro de arrimo de peso 
e cortina atirantada com serviços complementares 
no Fórum da comarca de Medicilândia-Pa, 
conforme condições, quantidades e exigências 
estabelecidas no Edital e seus anexos. Abertura: 
03/08/2022, às 10 horas (horário local). As sessões 
públicas ocorrerão no Auditório do Serviço de 
Licitações, prédio-sede do TJ/PA, sala T-125, 
localizado na Avenida Almirante Barroso nº 3089, 
bairro do Souza, Belém-Pará. Edital: Cópia gratuita 
em mídia magnética da licitante, ou através do site 
www.tjpa.jus.br ou impresso ao custo das cópias. 
Informações: telefone (91)3205-3206 ou e-mail 
licitacao@tjpa.jus.br.
Belém, 13 de julho de 2022.

Comissão Permanente de Licitação do TJPA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 005/TJPA/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
MONTE ALEGRE (PA)

PREGÃO ELETRONICO Nº 027/2022 
Objeto: Aquisição de materiais para manutenção 
de bens imóveis p/serem utilizados na repaginação 
dos prédios públicos, recuperação de drenagens e 
na confecção de bueiros, para serem implantados nas 
ruas, estradas e ramais, zonas urbana e rural deste 
município. Abertura: dia 27/07/2022 às 09:00h. 
Contato: Disp. site: www.tcm.pa.gov.br e www.
comprasgovernamentais.gov.br.

Monte Alegre/PA, 14 de julho de 2022.
Jeseias Souza de Meireles - Pregoeiro


