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Bolsonaro amplia gasto com cartão 
Em 2021, o extrato do cartão do presidente ficou ainda mais caro –R$ 1,1 milhão por mês. Agora,  

de janeiro a maio de 2022, essa média subiu para R$ 1,2 milhão 
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Os gastos com 
cartão corpora-
tivo do presi-
dente Jair Bol-

sonaro (PL) aumentaram 
em 2022, às vésperas da 
campanha eleitoral. Des-
de o primeiro ano de man-
dato, essas faturas têm fi-
cado cada vez mais al-
tas e atingiram recen-
temente o patamar de  
R$ 1,2 milhão por mês. 

Nem mesmo em 2020, 
quando o cartão foi usa-
do para bancar o resga-
te de brasileiros em Wu-

han (China) no início da 
pandemia, o gasto foi tão 
alto. O Palácio do Pla-
nalto havia argumentado, 
na época, que as despe-
sas do presidente esta-
vam elevadas por causa da  
operação internacional. 

A fatura média do cartão 
subiu de R$ 736,6 mil por 
mês no primeiro ano de go-
verno para R$ 862,1 mil em 
2020. Mesmo desconside-
rando os custos do resgate, 
a despesa média fica em R$ 
791,1 mil no ano em que a 
pandemia estourou. 

Em 2021, o extrato do car-
tão do presidente ficou ain-
da mais caro –R$ 1,1 milhão 
por mês. Agora, de janeiro 
a maio de 2022, essa mé-
dia subiu para R$ 1,2 milhão 
num período em que Bolso-

Os gastos com cartão corporativo do presidente Jair Bolsonaro 
(PL) aumentaram em 2022, às vésperas da campanha eleitoral 
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naro intensificou a agenda 
pelo país em clima de pré-
campanha à reeleição. 

Esse aumento de despe-
sas no início do ano co-
locou o chefe do Execu-
tivo em patamar recorde 
de despesas na compara-
ção com os antecessores. 

A ex-presidente Dilma 
Rousseff (PT) gastou R$ 
960 mil por mês na pré-
campanha de 2014; e Mi-
chel Temer (MDB), R$ 560 
mil em 2018 –quando che-
gou a ser pré-candidato. Os 
dados não são comparáveis 
com as gestão do ex-presi-
dente Luiz Inácio Lula da 
Silva (PT), já que houve 
mudança de regras sobre o 
uso do cartão. 

A expansão das despe-
sas sob Bolsonaro, contu-

do, não ocorreu apenas na 
comparação com o perío-
do pré-eleitoral. Na média 
de todo o mandato, o pre-
sidente também usou mais 
o cartão corporativo do que 
os antecessores. 

Mesmo desconsiderando 
os custos com o resgate em 
Wuhan (que chegaram a 
R$ 847 mil), Bolsonaro re-
gistrou, em média, um gas-
to de R$ 875 mil por mês 
desde o início do mandato. 
Dilma teve uma média de 
R$ 787 mil por mês e Te-
mer, R$ 491 mil. 

Os dados são do Portal 
da Transparência do gover-
no federal, que reúne in-
formações de 2013 a maio 
de 2022 (fatura mais recen-
te). Os valores foram corri-
gidos pela inflação. 

Poupança das famílias encolhe pela 1ª vez na pandemia 
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A poupança das famí-

lias brasileiras encolheu 
no primeiro trimestre de 
2022, na primeira varia-
ção negativa desde o iní-
cio da pandemia. Fatores 
como a queda na renda do 
brasileiro, o arrefecimen-
to da crise sanitária e o re-

torno ao padrão de consu-
mo pré-Covid estão entre 
as explicações para esse 
movimento. 

O saldo de poupança fi-
nanceira acumulada caiu 
de R$ 529,6 bilhões para 
R$ 497,1 bilhões, uma re-
dução de R$ 32,4 bilhões 
(ou 6,1%) em relação a de-
zembro de 2021, segundo 
levantamento do Cemec-
Fipe (Centro de Estudos 
de Mercado de Capitais da 

Fundação Instituto de Pes-
quisas Econômicas). 

Os dados consideram di-
versas formas de poupar 
recursos, como caderne-
ta, fundos de investimen-
to e ações. 

Segundo a instituição, 
uma possível explicação 
para a queda da poupança 
financeira é que o controle 
da pandemia levou à flexi-
bilização do distanciamen-
to social e reduziu a incer-

teza, de modo que as famí-
lias começaram a retornar 
gradativamente ao padrão 
de consumo anterior. 

Na hipótese de os re-
sultados do primeiro tri-
mestre indicarem o iní-
cio de um processo de 
uso da poupança acumu-
lada para reforçar a de-
manda, diz o Cemec, esse 
movimento tem potencial 
para mudar as projeções 
do consumo e do PIB para 

2022. O saldo acumulado 
representa cerca de 9% do 
consumo total de 2021. 

Os dados mais recen-
tes do IBGE mostraram 
que o consumo das fa-
mílias avançou no primei-
ro trimestre, superando o 
patamar pré-pandemia, e 
ajudou a garantir o cres-
cimento do PIB (Produ-
to Interno Bruto) no pe-
ríodo. A alta da infla-
ção, no entanto, é uma  

ameaça a esse movimento. 
O Cemec também re-

gistrou mudança no per-
fil dessas aplicações fi-
nanceiras, com a migra-
ção de recursos de cader-
netas, fundos de investi-
mento e ações para outros 
ativos de renda fixa, lide-
rados por títulos de cap-
tação bancária (LF, LCA, 
LCI), depósitos a prazo, 
títulos de dívida privada  
e títulos públicos. 

CÂMARA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2022-CMS

CÂMARA MUNICIPAL DE VISEU
AVISO DE LICITAÇÃO

A Câmara Municipal de Viseu, por intermédio do seu presidente, torna público a 
todos os interessados a REPUBLICAÇÃO do PREGÃO PRESENCIAL Nº 
002/2022. Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios, Material de Limpeza e 
Descartável. Abertura: 04/07/2022 as 14:00hs. 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022
Objeto: Contratação de empresa para locação de veículos de Pequeno e Médio 
Porte. Abertura: 04/07/2022 as 09:00hs. Mais informações na Câmara Municipal, 
cito Rua Major Olímpio, s/nº Centro, Viseu/PA. https://www.camaraviseu.pa.gov.br/, 
https://www.tcm.pa.gov.br e camaradeviseu.cpl@gmail.com.

Avelino Aventina Siqueira - Presidente da Câmara

CONDOMÍNIO CIDADE JARDIM II
ASSEMBLEIA GERAL HIBRIDA EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL
Belém, 20 de junho de 2022

O síndico do Condomínio Cidade Jardim II, conforme Art. 49º letra “a” e “b” da Convenção 
Condominial, vem convocar, por este edital, todos os CONDÔMINOS e PROMITENTES 
COMPRADORES de unidades residenciais e/ou comerciais do referido condomínio, que estejam 
em pleno gozo dos seus direitos condominiais, para a assembleia geral extraordinária que adiante 
se caracteriza:
Natureza da reunião: Extraordinária
Data: 28/06/2022 - Terça-feira
Horario: 1ª CONVOCAÇÃO - 19h
2ª Convocação - 19h30min
Quorum mínimo - metade mais um dos votos válidos em primeira convocação e 5% dos votos 
válidos em segunda convocação (art. 49, §5º, alínea “f” da Convenção). Local físico: SALÃO 
DE EVENTOS DO CONDOMÍNIO. Local virtual: APLICATIVO SUPERLÓGICA (já acessível a 
todos os condôminos).
Pauta:
1 - Apresentação da situação de abastecimento de água do condominio cidade jardim ii, do 
andamento do processo judicial e do estudo técnico da caixa dágua;
2 - Apresentação dos projetos de reforma e de construção de reservatório de água com capacidade 
para 500 mil litros.
3 - Apresentação do resultado da licitação conforme Edital 001/2022 em resposta à assembleia 
de 09/12/2019 que propôs novas possibilidades de solução e atualização de valores dos custos 
da obra;
4 - Votação das propostas de solução para o problema de reservatório de água:
a) Demolição com aproveitamento parcial de estruturas e construção de novo reservatório com 

b) Demolição total e construção de um novo reservatório nos mesmos moldes do atual e com 

5 - Votação e aprovação da construção de uma nova cisterna com valores a serem votados e 
aprovados na apresentação do projeto e orçamento 2023.
Observações:
a) Todos os condôminos devem ter seu e-mail cadastrado para participar de forma virtual, caso não 
possam participar presencial.
b) Será encaminhado um e-mail para todos os condôminos cadastrados esclarecendo os passos 
para acesso à assembleia virtual.

Antônio Bentes de Figueiredo Neto - Síndico

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2022- PE-PMA
Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de kit’s cestas 

programas, projetos e serviços da Secretaria Municipal de Assistência Social, 
voltados ao atendimento das famílias em situação de vulnerabilidade social 

constantes neste Termo de Referência. 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 020/2022- PE-PMA, à seguinte adjudicatária: D. C. da Cunha Eireli, CNPJ 
17.127.461/0001-22, vencedora do item: 01 (R$ 245,00), totalizando o valor 
global do certame de R$ 1.715.000,00.

Josiane da Costa Baia - Ordenador de Despesas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022-CPL/SESMAB/PMA
O Município de Abaetetuba/Pa, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, torna 
público que às 09h do dia  01 de julho de 2022, realizará licitação na modalidade 
pregão, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto n.º 
10.024, de 20 de setembro de 2019, da Lei Complementar n° 123, de 14 de 
dezembro de 2006, Lei Complementar nº 147 de 07 de Agosto de 2014, do 
Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, na forma eletrônica, do tipo menor preço 
por  item, no modo de disputa aberto, objetivando a Contração 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. 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.licitanet.com.br ou na sala 
da Comissão Permanente de Licitação - CPL junto à Prefeitura Municipal de 
Abaetetuba, situada à Rua Siqueira Mendes, nº 1359, Centro, Cep: 68440-000, 
no horário de 8h às 14h, em dias de efetivo expediente.

Charles Cezar Tocantins de Souza - Ord. de Despesa/
Secretário Municipal de Saúde de Abaetetuba

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA
AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP 39/2022
Objeto: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa 
especializada em fornecimento de materiais elétricos e insumos para manutenção 

do Município de Altamira e a manutenção das vias públicas, de acordo com as 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORRÊA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 46/2022
A Prefeitura Municipal de Augusto Corrêa, comunica que realizará licitação do tipo 
menor preço. Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de materiais 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9-047/2022
Após análise conjunta deste Gabinete do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, infra-
assinado, da Pregoeira 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 Transparência Municipal, Sistema Comprasnet, Diário 

Pará (Diário do Pará), ambos a partir de 31 de maio 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, do Decreto municipal 1216/2017-GPMB. Decido:Homologar o 

secretaria municipal de infraestrutura e desenvolvimento urbano, do município 
de Barcarena, Estado do Pará, em conformidade com seu edital e demais 
anexos; Empresa vencedora e valor:1 – Evolucao Engenharia Construcao E 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 9-053/2022

Barcarena, atendendo a secretaria municipal de cultura e turismo. Data de 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA
RESULTADO RESUMIDO DE

ANÁLISE E JULGAMENTO DE PROPOSTAS
CONCORRÊNCIA N° 3-003/2022

Objeto: execução da seguinte obra: construção do CRAS localizado na 
comunidade Araparí, Barcarena/Pa. A Prefeitura Municipal de Barcarena/
Pa, através de sua comissão permanente de licitação que foi subsidiada 
pelos técnicos da SEMDUR, em conformidade com a Lei nº. 8.666/93 
e disposições do edital, torna público aos interessados que, após 
análises das propostas de preços apresentadas pelas 06 (seis) licitantes 

completo de análise e julgamento das mesmas que poderá ser adquirido 
no Departamento de Licitações e Contratos, no endereço descrito no 
edital, bem como no portal da transparência da prefeitura, através do 
endereço/link: https://barcarena.govbr.cloud/pronimtb/index.asp?acao
=1&item=2&visao=2&anoproc=2022&nrproc=3003&numpaghist=1 ou, 
ainda, no portal do jurisdicionado do TCM/PA (sistema “Geo-Obras”) 
através do endereço/link: geoobras.tcm.pa.gov.br/Cidadao/Licitacao/
Detalhes/6698. Os representantes das seis empresas, querendo, terão 
vistas dos autos, podendo, eventualmente, interpor recursos pertinentes 
a essa fase, no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados a partir da data 
de publicação deste ato administrativo (resultado resumido) na Imprensa 

109, inciso I, alínea “b”, c/c § 1°, da Lei n°. 8.666/93. Todas as propostas 
estão disponíveis, integralmente, no portal da transparência da prefeitura, 
no endereço/link acima descrito. Caso os interessados queiram acessar 
algum outro documento do processo que não esteja no portal da 
transparência ou no portal do jurisdicionado do TCM/PA (sistema “Geo-
Obras”) e não queiram vir à prefeitura para vista, nessa hipótese, deverão 
solicitá-lo para podermos enviá-lo por e-mail. Pedimos que entreguem os 
recursos administrativos no Departamento de Licitações e Contratos, em 

pmb@barcarena.pa.gov.br, devendo, neste último caso, também observar 

Waldemar Cardoso Nery Júnior - Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES/PA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2022-SRP
Ttipo menor preço unitário. Registro de preços para a futura e eventual contratação 
de empresa especializada para a prestação dos serviços de manutenção preventiva 
e corretiva de centrais de ar, freezer, geladeira, bebedouro e ventiladores, incluindo 
materiais, equipamentos e mão-de-obra necessária a execução dos serviços, em 
atendimento á Secretaria Municipal de Educação, Unidades Escolares da Zona 
Urbana e Rural do Município de Breves/Pa. Abertura: 01/07/2022, 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).

Theyd Chrystian Correa Ribeiro - Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ
RETIFICAÇÃO

Na publicação do Extrato de Termo Aditivo: 4º Termo Aditivo ao Contrato 
Administrativo n° 1.01/2020; publicado no dia 04/05/2022, no D.O.U, 
nº 83, Seção 3, página nº 251, no DOE/PA nº 34.957, página nº 126 e 
no Diário do Pará, Cadernos Economia, página B14: ONDE SE LÊ: 
“O Objeto do termo aditivo é a prorrogação de prazo de vigência deste 
instrumento pelo período de 07 (sete) meses, iniciando em 10.05.2022 

LEIA-SE: “O Objeto do termo aditivo é 
a prorrogação de prazo de vigência deste instrumento pelo período de 

Demais informações permanecem inalteradas. 
EXTRATOS DE CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 017/2022-PMC
Objeto: Registro de preço para futura e eventual aquisição de material de 
construção em geral, ferramentas e equipamento de proteção individual, 
para atender as necessidades da Prefeitura de Cametá e suas Secretarias 
vinculadas. Fundamento Legal: Lei Federal nº 8.666/93. Contrato nº 
29.PE.017/2022-PMC. Contratante: Prefeitura Municipal de Cametá. 
CNPJ nº 05.105.283/0001-50. Contratada: Y. M. Gorayeb Santos, 
CNPJ nº 29.520.539/0001-53, Valor Total R$ 399.243,74. Vigência: 
13/06/2022 a 13/06/2023. Ordenador: Victor Correa Cassiano. Contrato 
nº 30.PE.017/2022-PMC/SEMED. Contratante: Prefeitura Municipal de 
Cametá/Secretaria Municipal de Educação/Fundo Municipal de Educação, 
CNPJ nº 18.782.198/0001-78 e Fundo Mun. Desenv. Ens. Fund. Val. 
Magist. Fundeb Cametá, CNPJ nº 31.480.157/0001-95. Contratada: Y. M. 
Gorayeb Santos, CNPJ nº 29.520.539/0001-53, Valor Total R$ 142.177,00. 
Vigência: 13/06/2022 a 13/06/2023. Ordenador: Enio de Carvalho. 
Contrato nº 31.PE.017/2022-PMC/SMS. Contratante: Prefeitura Municipal 
de Cametá/Secretaria Municipal de Saúde. CNPJ nº 11.311.333/0001-58. 
Contratada: Y. M. Gorayeb Santos, CNPJ nº 29.520.539/0001-53, Valor 
Total R$ 65.661,22. Vigência: 13/06/2022 a 13/06/2023. Ordenador: 
Klenard Attilio Ranieri. Contrato nº 32.PE.017/2022-PMC/SEMAS. 
Contratante: Prefeitura Municipal De Cametá/Secretaria Municipal de 
Assistência Social. CNPJ nº 18.782.228/0001-46. Contratada: Y. M. 
Gorayeb Santos, CNPJ nº 29.520.539/0001-53, Valor Total R$ 23.711,97. 
Vigência: 13/06/2022 a 13/06/2023. Ordenador: Elane Pinto Cassiano.  

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
ESPÉCIE: 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 060/2021. 
Objeto do contrato: fornecimento ininterrupto de recarga de gás de 

Municipal de Saúde. Contratado: B de M Rodrigues & Cia Ltda- Me, CNPJ: 
03.394.320/0001-61. O objeto do termo aditivo é a prorrogação do prazo 
de vigência deste instrumento pelo período de 12 (doze) meses, iniciando 

do contrato em questão em 25%, no valor de R$ 571.961,92 (quinhentos 
e setenta e um mil novecentos e sessenta e um reais e noventa e dois 
centavos).

Klenard Attilio Ranieri - Ord.
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 021/2022-PMC

021/2022-PMC que tem por objeto: Registro de preços para futura 
e eventual contratação de empresa especializada para aquisição de 
peças e material de consumo de informática,e com base no relatório da 
Comissão Permanente de Licitação e Parecer da Assessoria Jurídica do 
município ADJUDICO/HOMOLOGO seu objeto a Francisco de Assis P. 
Portilho Comercio, CNPJ nº 05.797.900/0001-25,Valor R$ 1.313.560,19; 
J. S. Mendes Comercio e Serviços Ltda, CNPJ nº 35.124.075/0001-
69. Valor R$ 754.789,50; Maria Francinete Tapajós Eireli, CNPJ nº 
34.741.666/0001-12. Valor R$ 63.150,00; R. de Castro Valente, CNPJ 
nº 20.329.307/0001-48. Valor R$ 659.029,00; W. do S. C. Barra, CNPJ 
nº 05.724.970/0001-53. Valor R$ 1.192.675,52; W. M. AMARAL EIRELI, 
CNPJ nº 33.995.455/0001-43. Valor R$ 572.868,50; para que produza os 
efeitos legais aos termos do art. 43, Inciso VI da Lei Federal nº 8.666/93 e 
suas alterações posteriores. Data da Homologação: 17/06/2022.

Victor Correa Cassiano - Ordenador/Prefeito de Cametá

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022 - SRP - PMC
Objeto: Registro de preços para eventual contratação de empresa especializada 
para impressão, organização e distribuição de carnês de IPTU, exercício de 2022, 
para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Finanças. ADJUDICADO 
PARA: Govti Conexão e Solução Eireli, CNPJ 04.568.900/0001-90, com valor: Lote-
Valor: 01-R$ 77.750,00. HOMOLOGADO PARA: Govti Conexão e Solução Eireli, 
CNPJ 04.568.900/0001-90, com valor: Lote-Valor: 01-R$ 77.750,00. Conforme mapa 
comparativo anexado aos altos. Homologo a licitação na forma da Lei nº. 8666/93.

Francisco Ferreira Freitas Neto - Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO POÇO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: 1º Aditivo. Número do Contrato nº 2022130402, referente 
Pregão nº 004/2022- PMCP. Contratante: Fundo municipal de Educação/
Pa. Contratado: P R S CASTRO EIRELI CNPJ: 36.620.827/0001-45O 
presente Termo Aditivo objetiva o acréscimo do valor do contrato de R$ 
542.990,00 (quinhentos e quarenta e dois mil e novecentos e noventa 
reais) passando o valor do contrato ser R$ 2.590.770,00 (dois milhões e 
quinhentos e noventa mil e setecentos e setenta reais) com vigência de 
20de Junho de 2022até A 13/04/2022, nos termos do art.65, inciso II, alínea 
“d” da Lei Federal nº 8.666/93.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
AVISOS DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Castanhal, por intermédio da Secretaria Municipal 
de Suprimento e Licitação torna público a abertura do Processo Licitatório do 
tipo menor preço por item, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO 
SRP Nº 054/2022 PMC, cujo objeto é a contratação de empresa 
especializada para fornecimento de ferramentas, destinado a atender a 
demanda das diversas Secretarias/Fundos Municipais do Município de 
Castanhal/Pa por um período de 12 (doze) Meses, a sessão pública de 
Pregão Eletrônico terá início com a divulgação das Propostas de Preços e 
início da etapa de lances no dia 05/07/2022às 09:00 horas. O Edital estará 
disponível nos sites: https://castanhal.cr2transparencia.com.br/categoria/
licitacoes/ e www.comprasnet.gov.br e e-mail pregaoeletronico@castanhal.
pa.gov.br, a partir da data da publicação.

Sheila Mirian Medeiros Gomes - Pregoeira da Prefeitura de Castanhal
O Fundo Municipal de Educação - FME (UASG:927637), por intermédio 
da Secretaria Municipal de Suprimento e Licitação torna público a 
abertura do Processo Licitatório do tipo menor preço por item, na 
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 052/2022/PMC, 
cujo objeto contratação de empresa especializada em fornecimento e 
instalação de 01 (um) plataforma de elevação motorizada para pessoas 
com mobilidade reduzida, do tipo enclausurado, com capacidade para 02 

da Secretaria Municipal de Educação do Município de Castanhal/Pa, por 
um período de 12 (doze) Meses. A sessão pública de Pregão Eletrônico 
terá início com a divulgação das Propostas de Preços e início da etapa 
de lances no dia 01/07/2022às 09:00 horas. O Edital estará disponível 
nos sites: https://castanhal.cr2transparencia.com.br/categoria/licitacoes/ e 
www.comprasnet.gov.br e e-mail pregaoeletronico@castanhal.pa.gov.br, a 
partir da data da publicação.

Paula Francinara Silva Sampaio - Pregoeira do Fundo de Educação

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 005/2022 - PMC
Objeto: Contratação de pessoa jurídica na prestação de serviços de obras 
de engenharia para reforma e ampliação do prédio da Secretaria Municipal 

constantes do Projeto Básico e Termo de Convênio nº 54/2022, celebrado 
com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas 
– SEDOP e a Prefeitura Municipal de Colares. Abertura: 06/07/2022, às 
09:00hs. Local: prédio da Câmara Municipal de Colares, localizado na Rua 
Dr. Justo Chermont s/n, bairro Centro, neste município de Colares.  Aquisição 
do Edital: a partir do dia 21 de junho de 2022, no horário de 08:00 h às 
14:00 h , no prédio da Prefeitura Municipal de Colares - Sala da Comissão 
Permanente de Licitação – CPL localizado na Travessa 16 de novembro s/n, 
bairro Centro, neste município de Colares, ou então, no site do TCM, e site: 
www.colares.pa.gov.br/portal-da-transparencia.

Maria Lucimar Barata - Ordenadora/Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ AÇU
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 002/2022
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico SRP n° 002/2022. Objeto: 
Contratação de empresa para aquisição de analisador hematológico, para 
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Igarapé- Açu. 
Contrato nº 199/2022: Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de 
Saúde de Igarapé-Açu/Pa, CNPJ nº 11.718.379/0001-96 e P G LIMA COM 
EIRELI - EPP, CNPJ nº. 23.493.764/0001-61. Valor Global: R$ 86.594,15 
(oitenta e seis mil e quinhentos e noventa e quatro reais e quinze centavos).

Francisco Soares de Amorim Neto - Ordenador

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2022
O Município de Juruti/Pa torna público aos interessados que realizará 
licitação na modalidade PREGÃO Nº 030/2022, na forma eletrônica, 
objetivando o registro de preços para futura e eventual aquisição de grupos 
geradores a diesel para atender as necessidades da Secretaria Municipal 
de Integração Comunitária. Abertura: 01/07/2022, 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.portaldecompraspublicas.com.br) e no mural de 
licitações do TCM/PA. Informações: E-mail: cpljuruti2021@gmail.com.

Keydson Francisco Morais Meireles - Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES BARATA/PA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 006/2022
Objeto: Registro de preço para futura e eventual contratação de empresa(s) para 
fornecimento de material de expediente e material didático-pedagógico diversos, para 
atender a prefeitura municipal de Magalhães barata e os seus respectivos fundos 
municipais. Abertura: 01/07/2022 às 08h00min. Portal de compras públicas (https://
www.portaldecompraspublicas.com.br/).

Lauro Souza da silva - Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU
AVISOS DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 202206030006 - TP/CPL/PMM
Abertura: 07/07/2022, às 10h00min. Objeto: Contratação de empresa especializada 
para execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva de pontes em 
madeira no estado de atenção emergência nas mesorregiões do Municipio de Moju. 
Edital e anexos: www.moju.pa.gov.br/site/, Geo Obras TCM/Pa, Setor de Licitações 
de Segunda a Sexta-Feira, das 08:00 às 14:00. 

TOMADA DE PREÇOS Nº 202206020005 - TP/CPL/PMM
Abertura: 06/07/2022, às 10h00min. Objeto: Contratação de empresa especializada 
em obras de engenharia para a reforma do balneário “Levi”, Sob Gestão da 
Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e Turismo. Edital e anexos: www.
moju.pa.gov.br/site/,Geo Obras TCM/Pa, Setor de Licitações de Segunda a Sexta-
Feira, das 08:00 às 14:00.

Leonardo Figueiredo de Aviz - Presidente CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJUÍ DOS CAMPOS
AVISOS DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022-SEMED
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de locação 
de software com treinamento para gestão escolar, para a Secretaria 
Municipal de Educação - Semed de Mojuí dos Campos/Pa. Edital: 
21/06/2022 no endereço eletrônico: www.portaldecompraspublicas.com.
br ou www.mojuidoscampos.pa.gov.br. Início de entrega das propostas: 
21/06/2022 a partir das 09 horas no site www.portaldecompraspublicas.
com.br. Abertura das propostas: 01/07/2022 às 9h30min no site www.
portaldecompraspublicas.com.br.

Brian Lima dos Santos - Pregoeiro Municipal
PREGÃO ELETRÔNICO 011/2022-FMS - PROCESSO 

ADMINISTRATIVO Nº 035/2022-PMMC
Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de material 
de construção, hidráulico, elétrico, ferramentas e pinturas visando 
atender as demandas do Fundo Municipal de Saúde. Disponibilidade 
do Edital 21/06/2022 no endereço www.mojuidoscampos.pa.gov.br ou 
www.portaldecompraspublicas.com.br. Início da entrega de propostas: 
21/06/2022. Abertura das propostas: 04/07/2022 as 9h30min no site www.
portaldecompraspublicas.com.br.

Brian Lima dos santos - Pregoeira Municipal/Decreto 04/2022
PREGÃO ELETRÔNICO 007/2022-SEMGA

Objeto: Contratação de empresa para locação de veículos automotores 
e máquinas sem motorista e com manutenção, visando atender 
as Secretarias Municipais: Semga, Semagri e SMMT e SEMINF. 
Disponibilidade do Edital 21/06/2022 no endereço www.mojuidoscampos.
pa.gov.br ou www.portaldecompraspublicas.com.br. Início da entrega de 
propostas: 21/06/2022. Abertura das propostas: 01/07/2022 as 10h30min 
no site www.portaldecompraspublicas.com.br.

Brian Lima dos Santos - Pregoeiro Municipal/Decreto 004/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRONICO Nº 14/2022-SRP
Objeto: Registro de Preços para contratação de empresas para fornecimento 
de pneus, câmeras de ar, serviços de recapagens e de borracharia, para 
atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Novo Progresso/Pa. 
Tipo: Menor preço por item. Data da Abertura: 04/07/2022 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
PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 019/2022 - FMS - SRP

A Prefeitura Municipal de Pau D’arco - PA, por 
intermédio do Setor de Licitação, torna público que, 
fará realizar licitação na modalidade Pregão Eletrônico 
tipo menor preço por item, objeto: Registro de preço 
visando futura e eventual Aquisição de Veículo 
Ambulância Pick-up, simples remoção, com tração 4 x 
4, zero KM para atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de Saúde do Município de Pau D´arco - PA. 
Data e horário do recebimento das propostas: até 
às 09:00 horas do dia 06/07/2022. Data e horário do 
início da disputa: 09:10 horas do dia 06/07/2022. De 
acordo com o que determina a legislação vigente, a 
realizar-se no Portal de Compras Pública https:www.
portaldecompraspublicas.com.br.

PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 020/2022 - PMPD - SRP

A Prefeitura Municipal de Pau D’arco - PA, por 
intermédio do Setor de Licitação, torna público que, 
fará realizar licitação na modalidade Pregão Eletrônico 
tipo menor preço por item, objeto: Registro de Preços 
visando futura contratação de empresa especializada 
em fornecimento de Pneus, Câmaras de ar e Fitões 
para atendimento da Frota de Veículos da Prefeitura 
de Pau D’arco/PA. Data e horário do recebimento 
das propostas: até às 15:00 horas do dia 06/07/2022. 
Data e horário do início da disputa: 15:10 horas do 
dia 06/07/2022. De acordo com o que determina a 
legislação vigente, a realizar-se no Portal de Compras 
Pública https:www.portaldecompraspublicas.com.br. O 
procedimento licitatório obedecerá ao disposto na Lei 
Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 
10.024, DE 20 de setembro de 2019, Lei nº 8.666/93 e 
demais legislação e suas alterações posteriores que lhe 
foram introduzidas. O Edital e seus anexos encontram-
se à disposição dos interessados no Portal de compras 
Públicas https: www.portaldecompraspublicas.com.br, 
Portal da Prefeitura na URL https:paudarco.pa.gov.
br/licitacoes-e-contratos/ e no Mural das Licitações 
do TCM/PA, https: www.tcm.pa.gov.br a partir da 
publicação deste Aviso.

Pau D´arco - PA, 21 de junho de 2022.
Fredsom Pereira da Silva - Autoridade competente

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Placas, através da sua Pregoeira, torna público a 
quem possa interessar que realizará licitação na modalidade TOMADA 
DE PREÇOS 007/2022. Objeto: Construção de Arquibancada, 
Alambrado e Iluminação do Estádio Municipal de Placas/Pa. A audiência 
pública ocorrerá no dia 13/07/2022, as 09hrs 00min, local sede localizada 
na Rua Olavo Bilac s/n Centro, CEP: 68.138-000. A integra do edital 
poderá ser adquirida no portal da transparência https://placas.pa.gov.br/
categoria/licitacoes/.

AVISO DE CONVOCAÇÃO PARA
ASSINATURA DE CONTRATO

Convocação de Empresa Para Assinatura de Contrato Ref. ao Pregão 
Eletrônico nº 013/2022 Processo Administrativo nº 050/2 a Prefeitura 
Municipal de Placas CNPJ nº 01.611.858/0001-55 através do Fundo 
Municipal de Assistencia Social CNPJ 14.654.055/0001-20 torna público, 
torna pública a convocação da empresa a empresa M7 Acessórios Eireli 
CNPJ 12.383.275/0001-30, pessoa jurídica de direito privado, com sede M7 
Acessorios Eireli, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº CNPJ 12.383.275/0001-
30, estabelecida à R Padre Leopoldino Fernandes, Boa Vista, Ribeirão 
Preto-SP, CEP 14025-580, neste ato representada pelo Sr. Maria do Carmo 
Abrahão Salomão, residente na Rua Lafaiete nº 1182, Centro, Ribeirão 
Preto-SP, CEP 14015-080, portador do CPF 047.561.968-45, adjudicada 
na licitação sob a modalidade de Pregão Eletrônico nº 013/2022, datado de 
01/06/2022, para a devida assinatura do respectivo termo de contrato, nos 
termos da Lei Federal nº 10.520, em sua redação atual.

Ilzana dos Santos Landim - Secretaria de Assistência

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
REDENÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 010/2022 - 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 123/2022
O Municipio de Redenção/Pa, comunica aos 
interessados, que realizará no dia 06/07/2022 
às 09h, (horário Local), licitação sob modalidade 
Tomada de Preço tipo menor preço global, tendo 
como objeto: contratação de empresa de 
engenharia para realização de obras de 
reforma do muro frontal e construção do 
estacionamento no centro especializado 
em reabilitação (CER) em atendimento 
a complementação da proposta n.º 
11190.1280001/13-025/SISMOB/Ministério 
da Saúde/rede referente  a construção do 
cer 3ª parcela e contrapartida do Fundo 
Municipal de Saúde. O edital completo no 
endereço Rua Ildonete Guimarães da Silva nº 253 – 
setor Jardim Umuarama, site: www.redencao.pa.gov.
br, mais informações no telefone (94) 99117-4026 
e-mail licitacao@redencao.pa.gov.br.

Redenção/PA, 20 de jnho de 2022.
Lenival Estevão Alves - Presidente CPL

AVISO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATORIO Nº 128/2022 - 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2022
O Município de Redenção-PA, comunicar aos 
interessados, que realizará no dia 01/07/2022 às 
09h00min, (Horário local) licitação sob modalidade 
PREGÃO PRESENCIAL tipo menor preço por 
item, tendo como objeto: contratação de 
empresa para prestação de serviços 
de jardinagem e aquisição de grama 
natural, para jardim, em atendimento a 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
e Desenvolvimento Sustentavel, por meio 
de recursos próprios. O edital completo no endereço 
Rua Ildonete Guimarães da Silva nº 253, setor Jardim 
Umuarama. Mais informações nos telefones (94) 
99117-4026, site www.redencao.pa.gov.br e-mail 
licitacao@redencao.pa. gov.br.

Redenção/PA, 20 de junho de 2022.
Conrado Gomes Rego - Pregoeiro

PREFEITURA DE SANTA MARIA 
DAS BARREIRAS/PA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2022 - 
REGISTRO DE PREÇO

Objeto: Futura e eventual contratação de empresa 
especializada na locação de veículos de passeios/
leves, caminhões e máquinas pesadas, com e sem 
condutor, para atender as Secretarias Municipais, 
Fundos Municipais, Gabinete do Prefeito e demais 
órgão pertencentes a estrutura do Poder Executivo 
Municipal. Data, hora e local da abertura: dia 
04/07/2022, as 15:00hs, na sala da CPL, na rua 
Nossa Senhora Santana, s/n, prédio da antiga 
creche, Santa Maria das Barreiras-PA. Retirada e 
informações do edital: www.santamariadasbarreiras.
pa.gov.br e e-mail: licitacoes.convenios.smbpa@
gmail.com, ou na sala da CPL no endereço citado.   
Santa Maria das Barreiras/PA, 21 de junho de 2022.

Jucivaldo Barbosa da Silva - Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM - SEMSA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022 - SEMSA
Objeto: Aquisição de instrumentos cirurgicos para a Sala 5 do Bloco Cirúrgico do Hospital 

www.portaldecompraspublicas.com.br ou www.santarem.pa.gov.br. Início de entrega das 
propostas: 21/06/2022 a partir das 9h no site www.portaldecompraspublicas.com.br. Abertura 
das propostas: 05/07/2022 às 9h no site www.portaldecompraspublicas.com.br.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA

RESULTADO DE JULGAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2022-004

Objeto: Contratação de empresa de engenharia para a execução de serviços de 
revitalização da Praça da Matriz, Município de São Sebastião da Boa Vista - Estado 
do Pará, conforme Convênio FDE nº 015/2022-SEPLAD. Adjudicado e Homologado 
para a empresa Atcon Engenharia Ltda, CNPJ nº 40.419.922/0001-52, com o Valor 
Global de R$ 655,433,10 (seiscentos e cinquenta e cinco mil quatrocentos e trinta e 
três reais e dez centavos). Licitação realizada pelo critério de Menor Preço Global.

Suely Maria do Socorro Oliveira Monteiro - Presidente da CPL/SSBV

TERMO DE CONVOCAÇÃO - COHAB
O Governo do Estado do Pará, por meio da Companhia de Habitação do Estado do 
Pará – COHAB/PA comunica que realizará vistoria das Unidades Habitacionais do 
Empreendimento Riacho Doce I, localizado na Avenida Barão de Igarapé Miri com 
Avenida Tucunduba, Bairro Montese (Terra Firme), em Belém e convoca os beneficiários 
do empreendimento a se fazerem presentes no dia e horário estabelecido no 
cronograma abaixo:

A COHAB comunica, ainda, que a entrada e o atendimento ao público serão 
condicionados ao uso de máscara e apresentação do Certificado Nacional de Vacinação 
de Covid – 19 ou Carteira de Imunização atualizada e documento oficial com foto.

Orlando Reis
Diretor Presidente - COHAB

Companhia de 
Habitação do Estado 

do Pará

DATA HORÁRIO BLOCOS

22/06/2022 8h30min às 12h00min 03, 04, 05, 06, 07


