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AVISOS, 
ATAS E 

EDITAIS

A estimativa da pasta para 
o INPC (Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor) su-
biu de 6,7% para 8,1%. Esse 
índice é usado na correção 
do piso nacional do salário 
mínimo e de outros benefí-
cios sociais. Sobre essa base 
de cálculo, o salário mínimo 
que hoje é de R$ 1.212 tende 
a ser corrigido em 2023 para 
R$ 1.310, caso não haja ganho 
real. Já a projeção da SPE 
para o IGP-DI (Índice Ge-
ral de Preços - Disponibilida-
de Interna) saltou de 10,01% 
para 11,40%. Esse índice tem 
uma abrangência maior para 
medir a alta dos preços. 
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O Ministério da 
Economia elevou 
a expectativa de 
inflação deste ano 

de 6,55% para 7,9% e man-
teve a projeção para o cres-
cimento do PIB (Produto In-
terno Bruto) para 2022 em 
1,5%. As projeções do minis-
tério divulgadas ontem estão 
no Boletim Macrofiscal, atu-
alizado bimestralmente pela 
SPE (Secretaria de Política 
Econômica). Os dados an-
teriores haviam sido anun-
ciados pela pasta em mar-
ço e são revisados peri-
odicamente porque servem 
de referência para ajustar  
a execução orçamentária. 

A taxa prevista de 7,9% 
para o IPCA (Índice Nacio-
nal de Preços ao Consumi-
dor Amplo) supera a meta 
a ser perseguida pelo Ban-
co Central. O valor fixado 
pelo CMN (Conselho Mo-
netário Nacional) para este 

ano é de 3,5% -com 1,5 pon-
to percentual de tolerância  
para mais ou para menos. 

Mais cedo, em evento em 
São Paulo, o ministro Pau-
lo Guedes (Economia) disse 
que o Brasil já saiu “do in-
ferno” ao se referir à infla-
ção. “Nós já saímos do infer-
no, conhecemos o caminho e 
sabemos como se sai rápido 
do fundo do poço”, afirmou. 

“A principal motivação 
dessa revisão foi a surpre-
sa da inflação no primei-
ro trimestre, principalmen-
te dos administrados. Tam-
bém teve impacto maior dos 
alimentos, olhando para o 
primeiro quadrimestre do 
ano”, disse o subsecretário 
de Política Macroeconômica 
da SPE, Fausto Vieira. 

Os valores do governo 
para inflação estão em li-
nha com os números espe-
rados pelo mercado. Mas o 
boletim Focus, que traz pre-
visões feitas por analistas e 
reunidas pelo BC, está defa-
sado. Devido à greve dos ser-
vidores da autarquia, a úl-
tima pesquisa foi divulgada 
no dia 29 de abril. Nela, os 

economistas estimaram que 
o IPCA deve avançar 7,89% 
neste ano e 4,10% em 2023. 

Para o próximo ano, a 
projeção de inflação do Mi-
nistério da Economia subiu 
de 3,25% para 3,60%. A per-
cepção de piora do cenário 
inflacionário tem se difun-
dido entre os analistas do 
mercado financeiro. 

O Credit Suisse vê o IPCA 
subindo 9,8% neste ano, en-
quanto a XP Investimentos 
revisou sua projeção para 
9,2%. Em um levantamento 
feito pela corretora, de 13 a 15 
de maio, com 45 economis-
tas e investidores, a mediana 
das estimativas indicava a in-
flação para 2022 em 8,80%. 

O BC já admite alta pro-
babilidade de novo estou-
ro da meta de inflação. Se 
a projeção se confirmar, 
o presidente da autarquia, 
Roberto Campos Neto, de-
verá escrever uma nova 
carta ao ministro da Eco-
nomia explicando as razões 
para o descumprimento do 
objetivo pelo segundo ano 
consecutivo. A inflação fe-
chou 2021 em 10,06%. 

Na visão do ministro Paulo Guedes, o Brasil já saiu “do inferno” 
FOTO:  WASHINGTON COSTA-ASCOM-ME 

Governo eleva expectativa de inflação 
O Ministério da Economia elevou sua projeção de inflação para 2022 de 6,55% para 7,9% de acordo com o  

Boletim Macrofiscal. Já a expectativa de crescimento do PIB continuou em 1,5%, mesma projeção feita em março 

ATIVIDADE ECONÔMICA 

  O aumento da Selic é um 
dos fatores que ajuda a frear a 
atividade econômica do País. Mas, 
apesar da inflação galopante e de 
uma política monetária em níveis 
restritivos, houve estabilidade na 
conta do governo para a expansão 
econômica em 2022. 

 PARA ENTENDER 

FGTS pode ser usado na 
privatização da Eletrobras 
ATÉ 50% DO SALDO 

 
Geralda Doca 
 

AGÊNCIA GLOBO 

 

Os trabalhadores terão um 
prazo para manifestar inte-
resse em investir parte do 
saldo da conta no FGTS na 
compra de ações da Eletro-
bras, que será privatizada. O 
valor mínimo da aplicação é 
de R$ 200 e o máximo de 
50% do saldo existente na 
conta vinculada. Mas o total 
de pedidos não pode ultra-
passar a R$ 6 bilhões. Este 
valor foi definido om base no 
fluxo de caixa do FGTS, em 
um momento em que o go-
verno amplia o uso extraor-
dinário destes recursos . 

O investimentos do FGTS é 
realizado por meio de fundos 
mútuos de privatização, con-
forme ocorreu com a Petro-
bras em 2000 e com a Vale, 
em 2022. Os trabalhadores 
que ainda mantém as aplica-
ções terão que descontar os 
valores se optarem pela com-
pra de ações da Eletrobras. 

O prazo será definido pelo 
BNDES, S, responsável pela 
execução e acompanhamen-
to do processo de desestati-
zação da Eletrobras. Um de-
safio é conciliar isso com a 

pressão do governo, que pre-
tende vender o controle da 
estatal até 15 de junho. 

A expectativa do governo 
é que a demanda ultrapas-
se o teto e neste caso, será 
realizado um rateio propor-
cional das ações entre esses 
investidores, considerando o 
pedido de reserva de cada 
um deles. Por exemplo: caso 
um trabalhador manifestou 
interesse em adquirir R$ 10 
mil em ações. O volume total 
de todos que se interessaram 
foi de R$ 12 bilhões. Esse 
trabalhador, embora tenha 
manifestado interesse em 
R$ 10 mil, será autorizado  
a adquirir R$ 5 mil. 

Mas a aplicação na Ele-
trobras não permite o saque 
do FGTS. Os valores do fun-
do investidos na privatiza-
ção seguirão incorporam ao 
saldo do FGTS e só podem 
ser retirados nas modalida-
des tradicionais de saque, 
como demissão sem justa 
causa, compra da casa pró-
pria, aposentadoria e doen-
ças graves, por exemplo. 

Os detalhes constam da 
resolução 103, de 19 de ou-
tubro de 2021, do Conse-
lho do Programa de Parce-
rias de Investimentos (PPI). 
A privatização da empresa 
foi autorizada pelo TCU. 

Enfraquecido em escala 
global, Dólar recua  
1,3% e vai a R$ 4,91 

CÂMBIO 

 
Vitor da Costa 
 

AGÊNCIA GLOBO 

 
O mercado brasileiro fi-

cou descolado do exteri-
or nesta quinta-feira. Se lá 
fora predominou o senti-
mento de cautela, com os 
investidores preocupados 
com os impactos da infla-
ção global, aqui o dólar 
comercial recuou e o prin-
cipal índice da Bolsa fe-
chou em alta. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA -
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 2022.0107.001
SESMA DISPENSA DE LICITAÇÃO 2022.0107.006

Partes: Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Altamira. CNPJ 
10.467.921/0001-12 - Contratada: Pessoa Fisica: Maria do Socorro dos Santos 
- CPF  631.649.302-91; Contrato 22.0113-005-SESMA, valor R$: 36.600,00 - 

15001002; 16000000; Vigência: Até 13/01/2023; Objeto: Locação de imóvel 

Altamira/PA.– www.altamira.pa.gov.br. Assinatura: 13/01/2022.

PORTUENSE FERRAGENS S/A
CNPJ Nº 04.912.242/0001-02 – NIRE 

15300010781
Companhia Aberta

EXTRATO DA ATA DA ASSEMBLEIA 
GERAL ORDINÁRIA

Realizada em 30 de abril de 2022,  às 9:00 
horas, na sede da Companhia situada na Tv. 
Padre Eutíquio, nº 1055, em Belém do Pará. 
Presença: Acionistas representando mais de 
dois terços do Capital Social, conforme se 

Mesa dos Trabalhos: Presidente Huascar José 
Calcuchimac de Alencar Fernandez e Secretário 
Expedito Augusto Calcuchimac de Alencar 
Fernandez. Convocação: Edital de Convocação 
publicado no Jornal Diário do Pará nos dias 
06,07 e 08 de  abril de 2022. Deliberações da 
Assembleia Geral Ordinária: a) Aprovação das 
contas dos Administradores, do Relatório da 
Administração e das Demonstrações Financeiras 
referentes ao exercício social encerrado em 
31/12/2021,  publicadas no Jornal Diário do Pará 
no dia 06.04.2022; b) neste item, os acionistas 
reconheceram que não há lucros a distribuir 
tendo em vista o resultado apresentado neste 
período que, de acordo com as demonstrações 
aprovadas, a Cia. auferiu um Prejuízo de sete mil 
reais, concorrendo para o aumento dos Prejuízos 
Acumulados que totalizaram um milhão e cento 
e treze mil reais; c) os acionistas foram admitidos 
à Assembleia mediante apresentação de 
documento de identidade. A Ata, na íntegra, foi 
lida, aprovada e assinada por todos os presentes 
na Assembleia. Arquivamento JUCEPA sob o 
nº 20000775224 em 17.05.2022 - Protocolo 
224849093 de 14.05.2022 -

Maria de Fátima Cavalcante Vasconcelos - 
Secretária Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA
AVISO DE ALTERAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 21/2022-CPL/PMA (SRP), que tem como anexo II, o Termo 

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ABAETETUBA/PA - SEMOB

AVISO DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2022-SRP
A Prefeitura Municipal de Abaetetuba, através da Secretaria Municipal 
de Obras e Viação Publica, torna público aos interessados, a 
REABERTURA da Concorrência Pública nº 001/2022-SRP, para o dia 
23/05/2022, às 10:00hs, horário local, que tem por Objeto: Contratação 
de empresa para eventual fornecimento e aplicação de cbuq (concreto 

com sarjeta nas vias do município de Abaetetuba, incluindo material, 
transporte, equipamentos, ferramentas, mão de obra e demais 
insumos necessários, por um período de 12 meses. A reabertura será 
realizada na Sala da CPL na Prefeitura Municipal de Abaetetuba sito 
a Rua Siqueira Mendes, nº 1359 – Bairro: Centro – CEP: 68440-000, 
Abaetetuba/PA.

Francineti Maria Rodrigues Carvalho - Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA
AVISO DE INTERPOSIÇÃO

DE RECURSO ADMINISTRATIVO
CONCORRÊNCIA N° 3-002/2022

Objeto: execução da seguinte obra: pavimentação asfáltica e 
urbanização da av. Cônego Batista Campos e da tv. Napoleão, 
Barcarena, PA. A Prefeitura Municipal de Barcarena, PA, através 
de sua comissão permanente de licitação, em conformidade com 
a Lei n°. 8.666/93 e disposições do edital, torna público o recurso 
administrativo interposto por uma empresa inabilitada no certame. 
O recurso poderá ser adquirido no departamento de licitações, em 
dia de expediente das 08:00 às 17:00h, no endereço descrito no 
edital,bem como no portal da transparência da prefeitura (Governo 
Transparente),através do endereço/link:governotransparente.
com.br/transparencia/43829489/licitacao/detalhe?codigo=3-
002/2022&clean=false ou, ainda, no portal do jurisdicionado do 
TCM/PA (sistema “Geo-Obras”), através do endereço/link:geoobras.
tcm.pa.gov.br/Cidadao/Licitacao/Detalhes/6634.As empresas 
habilitadas, querendo, poderão impugnar o recurso ou renunciar 
desse direito, no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados a partir 

art. 109, § 3º, da Lei n°. 8666/93. Sendo assim, poderão protocolar 
suas impugnações ou renúncias (desistência) no departamento de 
licitações, em dia de expediente das 08:00 às 17:00h, ou enviar 
para o e-mail: licitacao.pmb@barcarena.pa.gov.br. As empresas 
deverão apresentar as impugnações ou renúncias, em ambas as 
possibilidades de entrega (protocolo ou e-mail), até as 17:00h do dia 
27 de maio de 2022, sob pena de preclusão do direito.

Waldemar Cardoso Nery Júnior - Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 20211258. Processo 
Licitatório Concorrência Pública 3-006/2021. Contrato nº 20211258. 
Contratante: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desenvolvimento 
Social. Contratado: Inete Serv Eireli CNPJ nº 24.650.595/0001-99. Objeto 
do1º Termo Aditivo: prorrogação do prazo de execução do contrato por 
mais 30(trinta) dias consecutivos (corridos), contados a partir do dia 29 
de abril de 2022 até o dia 30 de maio de 2022. Fundamento Legal: art.57, 
paragráfo § 1º, inciso V e VI, Lei Federal nº 8.666/93.

O MUNICÍPIO DE BELÉM através da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESMA, 
por intermédio do Pregoeiro designado pelo Decreto Municipal nº 103.993/2022-
PMB, torna público que fará realizar o certame licitatório, em referência, no dia 
02/06/2022 às 09h00 (Horário de Brasília/DF) – Tipo Menor Preço por Item.
OBJETO: Registro de Preços, para futura e eventual “AQUISIÇÃO DE MATERIAL 
TÉCNICO CATEGORIA CURATIVOS”, objetivando abastecer os estabelecimentos 
de Saúde da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELÉM – SESMA/PMB, de 
acordo com as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos.
UASG: 925387
LOCAL: A abertura da sessão pública será efetuada no site: www.comprasnet.gov.br
O Edital poderá ser adquirido no site: www.comprasnet.gov.br ou pelo site/portal 
da Prefeitura Municipal de Belém: www.belem.pa.gov.br/licitacao.

Belém/PA, 19 de maio de 2022
José Guedes da Costa Júnior

Pregoeiro/CGL/PMB

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 57/2022-SESMA • PROCESSO Nº 38649/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA
AVISO DE SUSPENSÃO

A Prefeitura de Bragança torna público a suspensão do PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 9/2022-036. Objeto: Registro de preço para futura e eventual 
aquisição de pneus e peças para veículos de pequeno porte, médio porte, grande 

deferimento de impugnação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES/PA
AVISOS DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2022
Tipo menor preço unitário. Contratação de Empresa para aquisição 
de equipamentos para a Casa da Farinha do Município de Breves, 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e a Prefeitura de 
Breves/Pa. Abertura: 02/06/2022, às 10:00hs. O edital e seus anexos 
encontram-se disponíveis no Mural de Licitações/TCM/PA, www.
portaldecompraspublicas.com.br ou pelo site (www.breves.pa.gov.br).

Gabriel Brito da Silva - Pregoeiro
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2022

Tipo menor preço unitário. Contratação de empresa para aquisição de 
equipamentos/materiais permanentes para a estruturação da rede de 
frio municipal para o armazenamento de medicamentos termolábeis e a 
informatização da assistência farmacêutica da atenção primária à saúde, 
por meio da proposta do Ministério da Saúde nº 17298.800000/1210-12, 
Sob Gestão da Secretaria Municipal de Breves/Pa. Abertura: 02/06/2022, 
às 14:00hs. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no Mural 
de Licitações/TCM/PA, www.portaldecompraspublicas.com.br ou pelo site 
(www.breves.pa.gov.br).

Gabriel Brito da Silva - Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

DISPENSA Nº 021/2022 - PMC
A Prefeitura Municipal de Cametá/Secretaria Municipal de Saúde, CNPJ 
nº 11.311.333/0001-58, com base no art. 24, inciso X da Lei Federal 
8.666/93, AUTORIZA E RATIFICA a DISPENSA de licitação cujo Objeto: 
Locação de imóvel para o funcionamento do Conselho Municipal 
de Saúde, para atender as necessidades da Administração Pública 
Municipal, em favor de Joana Darcleão Moraes – CPF Nº 170.330.982-
00. Valor mensal: R$ 2.500,00 e Valor Total: R$30.000,00. Data da 

Klenard Attilio Ranieri - Ordenador de Despesas
EXTRATO DE CONTRATO

DISPENSA Nº 021/2022 - PMC
Objeto: Locação de Imóvel para o funcionamento do Conselho Municipal 
de Saúde, para atender as necessidades da Administração Pública 
Municipal. Contrato nº 1.DL.021/2022. Contratante: Prefeitura Municipal 
de Cametá/Secretaria Municipal de Saúde, CNPJ nº 11.311.333/0001-58. 
Contratado: Oana Darc Leão Moraes – CPF nº 170.330.982-00. Valor 
mensal: R$ 2.500,00 e Valor Total: R$ 30.000,00. Vigência: 27/04/2022 
à 27/04/2023.

Klenard Attilio Ranieri - Ordenador/Secretário Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022 - SRP - PMC
Objeto: Aquisição de Unidade Móvel de Esterilização e Educação 
em Saúde Castramóvel (UMEES), tipo 1, para atender a demanda 
da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, por intermédio de 
dotação alocada no Ministério do Meio Ambiente decorrente 
de emenda parlamentar, cujo recurso será viabilizado através 
da proposta nº 915395/2021, que deu origem ao Convênio nº 
000058/2021-MMA/915395/2021-SICONV. ADJUDICADO PARA: 

95, com valor unitário: Item-Valor Unitário: 01-R$ 181.000,00. 

01-R$ 181.000,00. Conforme mapa comparativo anexado aos altos. 

Francisco Ferreira Freitas Neto - Prefeito Municipal
AVISO DE RATIFICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº 022-2022 - INEX. Nº 6/2022-022
Objeto: Contratação de Pessoa Física para serviços de médico no 
Programa “melhor em casa” e “TFD”, conforme a necessidade da 
Secretaria Municipal de Saúde do Município de Capanema/Pa. 
Contratado: Fábio Antonio Barros dos Reis, CPF nº 521.178.802-82. 
Fundamento Legal: Art. 25, inciso II c/c com art. 13, inciso II da Lei 

Francisco Ferreira Freitas Neto - Prefeito Municipal
EXTRATO DE CONTRATO

CREDENCIAMENTO Nº 003-2022 -
INEXIGIBILIDADE Nº 007-2022

Contrato nº 0305001-2022. Credenciamento nº 003-2022 Vinculado a 

Municipal. Contratado: Centro Médico Agria e Ataide Ltda com CNPJ 

para prestação de serviços de plantões médicos de urgência e 
emergência a serem realizados na Unidade de Pronto Atendimento 
- UPA do Município de Capanema, de forma a complementar à 
rede municipal de Saúde. Fundamento Legal: Art. 25, caput, da 

R$3.708.000,00. Data de Assinatura: 03/05/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CUMARU DO NORTE/PA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 052/2021 

- PREGÃO ELETRÔNICO N° 041/2021

(FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE)

(FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO) 

(FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL)

(FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE)

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 045/2021 - 
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2021

(PREFEITURA MUNICIPAL)

AVISO DE LICITAÇÃO 

PROCESSO Nº 
046/2022, TOMADA DE PREÇO Nº 004/2022 

PROCESSO Nº 047/2022, TOMADA 
DE PREÇO Nº 005/202

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE OURILANDIA

DO NORTE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO 
SRP Nº 037/2022

Objeto: Registro de Preços para 
eventual aquisição de medicamentos 
e material técnico hospitalar para 
atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Saúde 
de Ourilândia do Norte. Sessão 
Pública: 01/06/2022 às 09:00h, 
horário de Brasília. Edital disponível 
em: www.portaldecompraspublicas.
com.br. Informações e-mail: 
licitacaoourilandiadonortepa@gmail.
com.

Rômulo de Lima Leal - Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
REDENÇÃO

ERRATA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 075/2022

PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 015/2022
O Município de Redenção-PA, através da Secretaria 
Municipal de Administração, torna pública a ERRATA 
ao Edital, publicado no DOU-FAMEP e DIARIO no dia 
17 de maio de 2022. Onde se lê: [...] no item 3.1 do 
anexo I Termo de Referência – registro de preço valor 
de referência de R$ 38,93 (trinta e oito reais e noventa e 
três centavos). Leia-se: valor de referência de R$ 52,90 
(cinquenta e dois reais e noventa centavos), devido 
alteração de preço de mercado do objeto conforme 
quadro de cotação nº 592. Mais informações no telefone 
(94) 99117-4026, e-mail licitacao@redencao.pa.gov.br.

Redenção/PA, 19 de maio de 2022.
Katiane Teixeira Rosa - Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTA MARIA DO PARÁ

AVISOS DE PRORROGAÇÃO
O Município de Santa Maria do Pará, torna público a prorrogação 
de Abertura da Licitação, do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
018/2022, da Prefeitura Municipal. Objeto registro de preço 
para futura e eventual aquisição de vasilhames gás 13 kg e 
recargas de gás liquefeito de petróleo – GLP 13kg, objetivando 
atender as necessidades da Prefeitura Municipal, Secretarias e 
Fundos Municipais de Santa Maria do Pará/Pa. Fica prorrogada 
a abertura da sessão pública para o dia 26/05/2022 às 09:00h 
(Horário de Brasília), em razão do feriado municipal alusivo à 
Padroeira do Município. Por meio do endereço eletrônico www.
comprasgovernamentais.gov.br UASG: 980531. Edital e anexos: 
www.comprasgovernamentais.gov.br UASG: 980531, Portal TCM/
PA, Setor de Licitações: Praça da Matriz, Sala das Licitações, 
horário 08:00hs às 12:00hs, cplsntm@gmail.com.

Carlos Cleberson Ferreira da Silva - Pregoeiro
O Município de Santa Maria do Pará, torna público a prorrogação 
de Abertura da Licitação, do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
025/2022, da Prefeitura Municipal. Objeto: Registro de preço 
para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento 

objetivando atender as necessidades da Secretaria Municipal de 
Saude do Município de Santa Maria do Pará/Pa. Fica prorrogada 
a abertura da sessão pública para o dia 26/05/2022 às 14:00h 
(Horário de Brasília), em razão do feriado municipal alusivo à 
Padroeira do Município. Por meio do endereço eletrônico www.
comprasgovernamentais.gov.br UASG: 980531. Edital e anexos: 
www.comprasgovernamentais.gov.br UASG: 980531, Portal TCM/
PA, Setor de Licitações: Praça da Matriz, Sala das Licitações, 
horário 08:00hs às 12:00hs, cplsntm@gmail.com.

Carlos Cleberson Ferreira da Silva - Pregoeiro
EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

ESPÉCIE: 1º Termo aditivo ao Contrato nº 20210028.  
Contratante: Fundo Municipal de educação, CNPJ 
31.416.912/0001-72. Contratado: Whassessoria e Consultoria Ltda, 
CNPJ Nº 21.756.037/0001-14. Objeto: Contratação de empresa 
para prestação de serviços contínuos técnicos especializados 

patrimonial, visando atender as necessidades do Fundo Municipal 
de Saúde e fundo Municipal de educação do Município de Santa 
Maria do Pará. O presente Termo aditivo objetiva a alteração 
contratual no valor de R$9.600,00 (nove mil, seiscentos reais), nos 
termos do art. 65, inciso II, alínea ‘d’, da Lei Federal nº 8.666/93, 
passando o Contrato a ter o valor total de R$129.600,00(cento 
e vinte e nove mil,seiscentos reais). Vigência: 30/12/2021 a 
30/06/2022. Data de assinatura: 30/12/2021
ESPÉCIE: 2º Termo aditivo ao Contrato nº 20210028.  
Contratante: Fundo Municipal de educação, CNPJ 
31.416.912/0001-72. Contratado: Whassessoria e Consultoria Ltda, 
CNPJ Nº 21.756.037/0001-14. Objeto: Contratação de empresa 
para prestação de serviços contínuos técnicos especializados 

patrimonial, visando atender as necessidades do Fundo Municipal 
de Saúde e fundo Municipal de educação do Município de Santa 
Maria do Pará. O presente Termo aditivo objetiva a prorrogação 
do prazo de vigência do contrato até 30 de Junho de 2022, nos 
termo do art. 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93. Vigência: 
30/12/2021 a 30/06/2022. Data de assinatura: 30/12/2021
ESPÉCIE: 1º Termo aditivo ao Contrato nº 20210029.  
Contratante: Fundo Municipal de Saúde, CNPJ Nº 11.481.192/0001-
11. Contratado: Contratado: Whassessoria e Consultoria Ltda, 
CNPJ Nº 21.756.037/0001-14. Objeto: Contratação de empresa 
para prestação de serviços contínuos técnicos especializados 

patrimonial, visando atender as necessidades do Fundo 
Municipal de Saúde e fundo Municipal de educação do Município 
de Santa Maria do Pará. O presente Termo aditivo objetiva a 
alteração contratual no valor de R$8.640,00 (oito mil, seiscentos 
e quarenta reais), nos termos do art. 65, inciso II, alínea ‘d’, da 
Lei Federal nº 8.666/93, passando o Contrato a ter o valor total de 
R$116.640,00(cento e dezesseis mil, seiscentos e quarenta reais). 
Vigência: 30/12/2021 a 30/06/2022. Assinatura: 30/12/2021
ESPÉCIE: 2º Termo aditivo ao Contrato nº 20210029.  
Contratante: Fundo Municipal de Saúde, CNPJ Nº 11.481.192/0001-
11. Contratado: Contratado: Whassessoria e Consultoria Ltda, 
CNPJ Nº 21.756.037/0001-14. Objeto: Contratação de empresa 
para prestação de serviços contínuos técnicos especializados 

patrimonial, visando atender as necessidades do Fundo Municipal 
de Saúde e fundo Municipal de educação do Município de Santa 
Maria do Pará. O presente Termo aditivo objetiva a prorrogação 
do prazo de vigência do contrato até 30 de Junho de 2022, nos 
termo do art. 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93.  Vigência: 
30/12/2021 a 30/06/2022. Data de assinatura: 30/12/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 
SEBASTIÃO DA BOA VISTA

EXTRATO DE CONTRATOS
PREGÃO ELETRÔNICO-SRP Nº 9/2022-004

Objeto: Registro de preços para futura e eventual contratação de 
empresa especializada na prestação de serviços de transporte 

EXTRATO DE ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇO
ADESÃO A/2022-001
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