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AVISOS, ATAS E EDITAIS

Telemarketing: 180 empresas são suspensas 
Enquadradas pela prática de ‘telemarketing abusivo’, elas estão proibidas pelo Ministério da Justiça 
de fazer ligações para oferecer produtos e serviços a clientes que não tenham consentido o contato  

PRÁTICA ABUSIVA 
 

Felipe Nunes 
 

FOLHAPRESS 

 

OMinistério da 
Justiça e Se-
gurança Pública 
suspendeu par-

cialmente nesta segunda-
feira (18) as atividades de 
180 empresas pela prática 
de telemarketing abusivo. 

Ao todo, 31 entidades e 
empresas ligadas aos se-
tores de atendimento, re-
lacionamento, telefonia, 
bancário, financeiro e de 
crédito serão notificadas. 
Elas estão proibidas de fa-
zer ligações para oferecer 
produtos e serviços a cli-
ente que não tenham con-
sentido o contato. 

A ABT (Associação Brasi-
leira de Telesserviços), que 
reúne empresas como a 
Atento e a AeC, diz que a 
suspensão coloca em risco 
mais de 1 milhão de em-
pregos no setor de con-
tact center (como são cha-

madas as centrais de tele-
marketing) e poderá afetar 
o preço de produtos ao res-
tringir a competição entre 
as empresas. 

As multas fixadas pelo 
Ministério da Justiça são de 
R$ 1.000 por dia para cada 
empresa. Segundo o Minis-
tério da Justiça, as aborda-
gens feitas por essas com-
panhias partem de dados 
obtidos de maneira ilegal. 
Entre 2019 e 2022, o Sindec 
(Sistema Nacional de Infor-
mações de Defesa do Con-
sumido) registrou 14,5 mil 
reclamações relacionadas a 
ligações de telemarketing. 
O volume de queixas teria 
levado à decisão de suspen-
der as atividades. 

A Secretaria Nacional do 
Consumidor diz ter apu-
rado um caso de um ido-
so que relatou ter recebi-
do 3.000 ligações de tele-
marketing em cinco núme-
ros de telefone que tinha 
em seu nome. 

Segundo publicação feita 
pelo titular da Justiça e Se-
gurança Pública, Anderson 

As multas fixadas pelo Ministério da Justiça são de R$ 1.000 por dia para cada empresa   FOTO:  AGÊNCIA BRASIL 
Torres, no Twitter, as mul-
tas podem chegar a R$ 13 
milhões por empresa, em 
caso de descumprimento. 

No domingo, Torres havia 
escrito, na mesma rede soci-
al que o Ministério da Justi-
ça e Segurança Pública, por 
meio da Secretaria Nacio-
nal do Consumidor e dos 27 
Procons, faria grande opera-
ção contra o que considerou 

“uma das maiores perturba-
ções do dia a dia do brasilei-
ro: o telemarketing abusivo”. 

Em nota, a ABT afir-
ma ter sido surpreendida 
com a expedição da medi-
da cautelar e diz que busca-
rá novo diálogo com o Mi-
nistério da Justiça. 

A medida cautelar cons-
ta em um despacho publi-
cado na edição desta se-

gunda do “Diário Oficial da 
União”. A publicação con-
sidera abusivo o “contato 
com o cliente para ofer-
ta de produtos ou serviços 
sem o prévio consentimen-
to do consumidor, que so-
mente poderá ser aborda-
do por telefone se expres-
samente tiver manifestado 
interesse neste sentido.” 

A medida cautelar diz 

14,5 MIL RECLAMAÇÕES 
REGISTRADAS 

  Entre 2019 e 2022, 
o Sindec (Sistema Nacional 
de Informações de Defesa 
do Consumido) registrou 14,5 
mil reclamações relacionadas 
a ligações de telemarketing. 
O volume de queixas teria 
levado à decisão de suspender 
as atividades. 

 PARA ENTENDER 

Taxistas devem receber R$ 1 mil de auxílio já em agosto 
BENEFÍCIO 

 
Geralda Doca 
 

AGÊNCIA O GLOBO 

 

O governo quer pagar R$ 
1 mil para taxistas em agos-
to, dentro do novo auxílio 
para a categoria aprovado 
na proposta de emenda à 
Constituição (PEC) Eleito-
ral, que concede uma sé-
rie de benefícios a três me-
ses das eleições. Este valor, 
porém, não deve se manter 
até o fim do ano: está pre-
visto que a categoria rece-
ba seis parcelas, mas os va-
lores não são fixos e pode 

cair até dezembro. 
O valor de cada parcela, 

segundo técnicos do gover-
no, vai depender da quanti-
dade de motoristas benefi-
ciados. 

O limite orçamentário 
para a ajuda a esses profis-
sionais é de R$ 2 bilhões. 
Os detalhes sobre o paga-
mento do auxílio serão de-
finidos em uma portaria do 
Ministério do Trabalho e 
Previdência. 

Segundo dados da Fede-
ração Nacional dos Taxis-
tas (Fencavir), existem no 
país cerca de 300 mil ve-
ículos registrados e 600 
mil motoristas, entre per-

missionários e auxiliares. 
Contudo, muitos migraram 
para plataforma de aplica-
tivos ou estão com as licen-
ças vencidas. 

Inicialmente, foi cogita-
do um auxílio no valor R$ 
200 de seis parcelas, mas a 
quantia foi considerada in-
suficiente por representan-
tes da categoria, não cobrin-
do nem a despesa com al-
moço durante um mês de 
trabalho. Mas, pela propos-
ta em estudo pelo governo, 
é possível começar com R$ 
1 mil e reduzir o valor da 
parcela, dependendo do nú-
mero total de beneficiados, 
explicou um integrante do 

O valor de R$ 1 mil aos taxistas não deve se manter até o fim do ano 
FOTO: DIVULGAÇÃO  

que a proibição não afeta 
outras formas de aborda-
gens, como as de cobrança 
ou pedidos de doações. 

Ainda segundo o Minis-
tério da Justiça, a Sena-
con (Secretaria Nacional 
do Consumidor) analisou 
as reclamações e concluiu 
que os dados utilizados pe-
las empresas para a práti-
ca de telemarketing não fo-
ram fornecidos pelos con-
sumidores e nem passados 
às mesmas a partir de uma 
base legal existente. 

alto escalão do governo. 
Além dos taxistas, a por-

taria do Ministério do Tra-
balho vai definir o paga-
mento do auxílio aos cami-
nhoneiros autônomos, fi-
xado em seis parcelas de 
R$ 1 mil. Conforme an-
tecipou O GLOBO, esses 
profissionais devem rece-
ber duas parcelas de uma 
só vez em agosto. A PEC 
também eleva o piso do Au-
xílio Brasil dos atuais R$ 
400 para R$ 600. As bon-
dades somam, ao todo, R$ 
41,2 bilhões e duram até 
dezembro. A meta do go-
verno é iniciar os pagamen-
tos em 9 de agosto. 

DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO

DECLARA, nos termos do art. 6º do 
Regulamento Anexo II à Resolução nº 
4.122, de 2 de agosto de 2012, sua 
intenção de exercer cargos de 
administração no BANCO DO ESTADO 
DO PARÁ S/A (CNPJ 04.913.711/0001-08).
ESCLARECE que eventuais objeções à 
presente declaração, acompanhadas da 
documentação comprobatória, devem 
ser apresentadas diretamente ao Banco 
Central do Brasil, por meio do Protocolo 
Digital, na forma especificada abaixo, 
no prazo de quinze dias contados da 
divulgação, por aquela Autarquia, de 
comunicado público acerca desta, 
observado que os declarantes podem, 
na forma da legislação em vigor, ter 
direito a vistas do processo respectivo.
Protocolo Digital (disponível na página 
do Banco Central do Brasil na internet)
Selecionar, no campo “Assunto”: 
Autorizações e Licenciamentos para 
Instituições Supervisionadas e para 
Integrantes do SPB
Selecionar, no campo “Destino”: o 
componente do Departamento de 
Organização do Sistema Financeiro – 
Deorf mencionado abaixo
BANCO CENTRAL DO BRASIL - 
Departamento de Organização do 
Sistema Financeiro – DEORF - Gerência 
Técnica Regional em RECIFE – GTREC – 
Rua da Aurora, 1259 – Santo Amaro - 
CEP: 50.060-090.   

Belém (PA), 19 de julho de 2022.
CARLOS ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA

CPF: 356.010.512-91

CARLOS ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA
(CPF: 356.010.512-91).

PARTIDO UNIÃO BRASIL DO ESTADO DO PARÁ
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA CONVENÇÃO ESTADUAL

Pelo presente o Presidente da Comissão Executiva do Partido UNIÃO BRASIL (UB) do Estado 
do Pará, no uso das atribuições previstas nos artigos 24 e 26 inciso I das normas estatutários desta 
Agremiação Partidária e legislação eleitoral vigente, CONVOCA os Convencionais devidamente 
habilitados ao exercício do voto para comparecerem à Convenção Estadual do União Brasil, a ser 
realizada no dia 26 de julho de 2022, com início às 18 (dezoito) horas, na Travessa Honório 

no bairro do Jurunas, na cidade de Belém no Estado do Pará, CEP 66033-343, para deliberar sobre 
a seguinte:
DA ORDEM DO DIA
1. Eleger os membros do Diretório Estadual e seus suplentes, bem como os Delegados e seus 

2. Escolher os candidatos a cargos proporcionais do Estado do Pará, Deputado (a) Estadual e Deputado 

no Estado do Pará.

Celso Sabino de Oliveira
Presidente da Comissão Executiva do Partido União Brasil do Estado do Pará

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA
AVISO DE RATIFICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022/SEMEIA -
PROCESSO Nº 2022/0525-002-PMA

Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de assinatura de 
ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela administração 
pública para atender a Secretaria Municipal de Meio Ambiente/Fundo Municipal de 
Meio Ambiente. RATIFICAÇÃO em 31 de Maio de 2022, pelo Secretário de Meio 
Ambiente o Sr. Raphael Thiago Silva Sereni. Contratada: NP Tecnologia e Gestao 
de Dados Ltda, CNPJ 07.797.967/0001-95. Valor Global: R$ 10.865,00 (dez mil, 
oitocentos e sessenta e cinco reais).

Raphael Thiago Silva Sereni - Secretário de Meio Ambiente

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA
EXTRATO DE ADESÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2022
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 012/2022-PE-PMA, oriunda do Pregão Eletrônico SRP Nº 
003/2021-PE-PMA, cujo objeto contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços de agenciamento de viagens, que compreende a 
reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de bilhete de 
passagens no âmbito nacional, itermunicipais e interestaduais, por meio de 
atendimento remoto, sendo vencedora a empresa: Dinastia Turismo Ltda, 
CNPJ nº 15.741.481/0001-63, no valor de R$ 502.001,50 (quinhentos e 
dois mil, um real e cinquenta centavos). Autorizo a Adesão à Ata de registro 
de preços conforme descrito acima, nos termos referenciados no processo.

Charles Cezar Tocantins de Souza - Secretario Municipal de Saúde
EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022/0627-001-PMA
Modalidade: Adesão a Ata de Registro de Preço nº 012/2022. Objeto: 
Adesão a ata de Registro de Preços nº 003/2021-Pe-Pma da Prefeitura 
Municipal de Abaetetuba/Pa para contratação de empresa especializada 
na prestação de serviços de agenciamento de viagens, que compreende 
a reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de bilhete de 
passagens no âmbito nacional, itermunicipais e interestaduais, por meio 
de atendimento remoto. Contratante: Prefeitura Municipal de Abaetetuba/
Secretaria Municipal de Saúde CNPJ 05.105.127/0001-50. Contratada: 
Dinastia Turismo Ltda, CNPJ nº 15.741.481/0001-63. Contrato nº 
2022/206, Valor Global R$ 502.001,50 (quinhentos e dois mil, um real e 
cinquenta centavos). Vigência de 12/07/2022 à 12/12/2022.

Charles Cezar Tocantins de Souza - Secretario de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA
(FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO)
PREGÃO ELETRONICO SRP 49/2022

Refere-se à aquisição de mobiliário escolar, para Futura e Eventual contratação, 
para atender o Fundos Municipal de Educação-FME/Secretaria Municipal de 
Educação de Altamira – PA. I: ABERTURA: 05/08/2022, às 09:00 horas (horário 
local) no site www.licitanet.com.br. Os interessados poderão obter maiores 
informações e retirar o edital completo pelos sites: www.licitanet.com.br, www.
tcm.gov.br, www.altamira.pa.gov.br, e e-mail altamiracpl@gmail.com, dás 08:00 
às 14:00 horas e também poderão ser lidos ou obtidos cópias na Divisão de 
Suprimentos  e Serviços da Prefeitura de Altamira -  Setor de Licitação, situado na 
Rua Acesso dois nº. 530, Bairro Premem, Altamira/PA, das 08:00 às 12:00 horas.

PREGÃO ELETRONICO SRP 48/2022
Refere-se à aquisição de materiais pedagógicos e jogos educativos, para Futura 
e Eventual contratação, para atender o Fundos Municipal de Educação-FME/
Secretaria Municipal de Educação de Altamira – PA. I: ABERTURA: 04/08/2022, às 
09:00 horas (horário local) no site www.licitanet.com.br. Os interessados poderão 
obter maiores informações e retirar o edital completo pelos sites: www.licitanet.
com.br, www.tcm.gov.br, www.altamira.pa.gov.br, e e-mail altamiracpl@gmail.
com, dás 08:00 às 14:00 horas e também poderão ser lidos ou obtidos cópias na 
Divisão de Suprimentos  e Serviços da Prefeitura de Altamira -  Setor de Licitação, 
situado na Rua Acesso dois 530, Bairro Premem, das 08:00 às 12:00 horas.

(FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE)
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2022 - SESMA 

Objeto: Aquisição de equipamentos ortopédicos para instalação de sala cirúrgica 
no Hospital Geral de Altamira São Rafael, para atender a parceria celebrada 
pela Prefeitura Municipal de Altamira/Secretaria Municipal de Saúde com o 
Governo do Estado do Pará/Secretaria de Estado de Saúde Pública/SESPA.
ABERTURA: 02/08/2022, às 10:00h, (horário local) no site www.licitanet.com.br. 
Os interessados poderão obter maiores informações e retirar o edital completo 
pelos sites: www.licitanet.com.br, www.tcm.gov.br, www.altamira.pa.gov.br e do 
e-mail licitacaosesma@gmail.com. 

Huggo Hermann da Silva Amaral - Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9-044/2022
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. Decido pela HOMOLOGAÇÃO do resultado do pregão em destaque, 
que tem por objeto alocação de caminhão baú adequado para escritório de 
atendimento, visando atender as demandas de atendimento ao público, da 
secretaria municipal de indústria, comércio, ciência e tecnologia do município de 
Barcarena, estado do Pará, em conformidade com seu edital e demais anexos. 
Empresas vencedoras e valores: 1 – Viana Locadora de Veículos Eireli – CNPJ: 
19.001.883/0001-82 – R$ 225.720,00. 18 de julho de 2022.

José Renato Ogawa Rodrigues - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA
EXTRATO DE RESCISÃO UNILATERAL

CONTRATO COM PUNIÇÃO Nº 20220645
Processo Pregão Eletrônico o nº 9-017/2022. Contrato nº 20220645 Contratante: 
Secretaria Municipal de Saúde de Barcarena/Pa. Contratado: J L D Y Comércio e 
Serviços Eireli, CNPJ Nº 19.362.048/0001-78. Objeto: Aquisição de utensílios de 
copa, cozinha, materiais de acondicionamento, embalagem e descartáveis a serem 
utilizados na secretaria municipal de saúde. Assinatura: 01/07/2022.

EXTRATO DE RESCISÃO AMIGÁVEL
CONTRATO Nº 20222072

Processo Pregão Eletrônico o nº 9-027/2021. Contrato nº 20222072. Contratante: 
Secretaria Municipal de Saúde de Barcarena/Pa. Contratado: Disprol – 
Distribuidora de Produtos Eireli, CNPJ Nº 36.190.482/0001-37. Objeto: Aquisição 
de gêneros alimentícios não perecíveis, a serem utilizados na secretaria municipal 
de saúde. Assinatura: 01/07/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES
AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Modalidade: Convite nº 1/2022-022301. Objeto: Contratação(ões) de empresa(s) especializada(s) para a(s) 
execução(ões) dos serviços de reparos nas praças: Praça do Operário, Praça da Bíblia, Praça Mário Curica e Praça 
Frei Dorsé, localizadas na Zona Urbana do Município de Breves/PA. Vencedor: G. C. P. Machado Comercio e Servicos, 
com o valor total de R$ 316.386,13. Homologo a Licitação na forma da Lei nº 8.666/93. José Antonio Azevedo Leão. 
10 de maio de 2022. 

CONVITE Nº 1/2022-052601
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução da obra de engenharia civil para construção de 02 
(duas) praças nos bairros: Castanheira e Riacho Doce, Zona Urbana do Município de Breves/Pa. Vencedor: K dos 
S Oliveira Ltda, com o valor total de R$ 316.480,07. Homologo a Licitação na forma da Lei nº 8.666/93. José Antonio 
Azevedo Leão. 14/07/2022.

EXTRATOS DE CONTRATOS
CONTRATO Nº 20220160

Origem: Convite Nº 1/2022-022301; Contratante: Prefeitura Municipal de Breves; Contratada(O): G. C. P. Machado 
Comercio e Servicos; Objeto: Contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de reparos nas 
praças: Praça do Operário, Praça da Bíblia, Praça Mário Curica e Praça Frei Dorsé, localizadas na Zona Urbana do 
Município de Breves/PA; Valor Total: R$ 316.386,13; Vigência: 11/05/2022 a 16/08/2022; Data da Assinatura: 11/05/2022. 

CONTRATO Nº 20220229
Origem: Convite Nº 1/2022-052601; Contratante: Prefeitura Municipal de Breves; Contratada(O): K dos S Oliveira Ltda; 
Objeto: Contratação de Empresa Especializada Para Execução da Obra de Engenharia Civil Para Construção De 02 
(Duas) Praças Nos Bairros: Castanheira e Riacho Doce, Zona Urbana do Município de Breves/Pa; Valor Total: R$ 
316.480,07; Vigência: 14/07/2022 a 13/10/2022; Data da Assinatura: 14 de Julho de 2022. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de obra de 
pavimentação em bloquetes sextavados de trechos de ruas e avenidas do setor 
Bananal em Floresta do Araguaia. Homologado em: 18/07/2022. Vencedor: 
Construtora Construmaq Eireli. Valor: R$ 1.422.255,38.

Majorri Cerqueira da S. Aquino Santiago - Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 202206210013 -
PE SRP/CPL/PMM

Objeto: Contratação de empresa especializada, para futura e eventual prestação 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TIMBOTEUA
AVISO

Desapropriação - Resumo: Decreto nº 026/2022. A Prefeita do Município 
de Nova Timboteua/Pa, no exercício de suas funções, e atribuições que 
lhe confere a Lei Orgânica Municipal nos seguintes dispositivos: art. 8º, 
XII, art. 44, I, e), e art. 94, VII, e tendo em vista o disposto no art. 5º, caput, 
alíneas “h” e “m”, e art. 6º do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 
1941, e de acordo com o que consta no Processo nº 009/2022-PGMNT, 
avaliações e documentos lá constantes. DECRETA: Art. 1º. Fica declarado 

desapropriação, em favor do Município de Nova Timboteua, 01 (um) 

localizado na Rua Olavo Bilac, s/n, bairro Centro/São Francisco, ao Lado 
da Escola Oneide Pinheiro, no Município de Nova Timboteua, Estado do 

2-AF, no Cartório do Único Ofício – Da Comarca de Nova Timboteua/Pa, 
no Município de Nova Timboteua, no Estado do Pará, CEP 68730-000, 
com 840,00m² (oitocentos e quarenta metros quadrados) de área. Art. 2º. 
O imóvel a que se refere o art. 1º, concluído o processo de desapropriação, 
será destinado a construção do Novo Terminal Rodoviário Municipal, neste 
Município de Nova Timboteua, PA, e teve processo de inventário concluído 
nos termos da Escritura Pública de Inventário registrada no Livro 33, Fls. 
12 e 13, No Cartório do Único Ofício – Da Comarca de Nova Timboteua/Pa, 
devendo após a conclusão da Desapropriação ser averbada a Propriedade 
do Município de Nova Timboteua, PA. Art. 3º. As despesas decorrentes 
da execução do disposto neste Decreto correrão à conta das dotações 

legislação, a desapropriação do imóvel a que se refere o art. 1º, e pode, 
para efeito de imissão provisória na posse, alegar a urgência a que se 
refere o art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, bem 

o processo de desapropriação e registrar o necessário no Cartório 
competente. Art. 5º. Fica autorizada a desapropriação preferencialmente 
por acordo entre as partes, não podendo ultrapassar os valores conforme 
descriminados em avaliação prévia, devidamente realizada, devendo 
ser feita de forma judicial caso não seja amigável. Art. 6º. Este Decreto 
entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Claudia do Socorro Pinheiro Neto - Prefeita Municipal
EXTRATOS DE CONTRATOS

CONTRATO Nº 048/2022 -
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2021 PMNT PE SRP

Objeto: Contratação de pessoa jurídica para aquisição de materiais 

e Nova Timboteua. Contratante: prefeitura municipal de Nova Timboteua, 
Cpnj nº 05.149.125/0001-00. Contratada: F R de Lima E Lima Comercio e 
Serviços Eireli - Epp; CNPJ sob o nº 20.214.846/0001-31. Valor total: R$ 
108.799,00 (cento e oito mil setecentos e noventa e nove reais). Vigência: 
30/06/2022 a 30/06/2023. Data da assinatura: 30/06/2022. A descrição 
detalhada do processo encontra-se disponível no endereço eletrônico do 
município: https://www.novatimboteua.pa.gov.br.

CONTRATO Nº 049/2022 -
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2021 SEMED PE SRP

Objeto: Contratação de pessoa jurídica para aquisição de materiais 

de Educação. Contratante: Fundo Municipal de Educação de Nova 
Timboteua/Pa, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 18.742.354/0001-77. 
Contratada: F R de Lima e Lima Comercio e Serviços Eireli - Epp; CNPJ 
sob o nº 20.214.846/0001-31. Valor total: R$42.260,00 (quarenta e dois 
mil duzentos e sessenta reais). Vigência: 30/06/2022 a 30/06/2023. 
Data da assinatura: 30/06/2022. A descrição detalhada do processo 
encontra-se disponível no endereço eletrônico do município: https://www.
novatimboteua.pa.gov.br.

CONTRATO Nº 050/2022 -
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2021 SMS PE SRP

Objeto: Contratação de pessoa jurídica para aquisição de materiais 

Saúde. Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Nova Timboteua/
Pa, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.790.338/0001-00. Contratada: 
F R de Lima e Lima Comercio e Serviços Eireli - Epp; CNPJ sob o nº 
20.214.846/0001-31. Valor total: R$215.060,00 (duzentos e quinze mil e 
sessenta reais). Vigência: 30/06/2022 a 30/06/2023. Data da assinatura: 
30/06/2022. A descrição detalhada do processo encontra-se disponível no 
endereço eletrônico do município: https://www.novatimboteua.pa.gov.br.

CONTRATO Nº 051/2022 -
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2021 SEMAS PE SRP

Objeto: Contratação de pessoa jurídica para aquisição de materiais 

Trabalho e Promoção Social. Contratante: Fundo Municipal de Assistência 
Social, inscrita no CNPJ/MF sob o no 18.291.263/0001-62. Contratada: 
F R de Lima e Lima Comercio e Serviços Eireli - Epp; CNPJ sob o nº 
20.214.846/0001-31. Valor total: R$ 45.160,00 (quarenta e cinco mil cento 
e sessenta reais). Vigência: 30/06/2022 a 30/06/2023. Data da assinatura: 
30/06/2022. A descrição detalhada do processo encontra-se disponível no 
endereço eletrônico do município: https://www.novatimboteua.pa.gov.br.

CONTRATO Nº 052/2022 -
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2021 SMS PE SRP

Objeto: Contratação de pessoa jurídica para aquisição de materiais 

Saúde. Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Nova Timboteua/Pa, 

Rapida Eireli - Me; CNPJ sob o nº 35.644.124/0001-94. Valor total: 
R$ 56.057,50 (cinquenta e seis mil cinquenta e sete reais e cinquenta 
centavos). Vigência: 30/06/2022 a 30/06/2023. Data da assinatura: 
30/06/2022. A descrição detalhada do processo encontra-se disponível no 
endereço eletrônico do município: https://www.novatimboteua.pa.gov.br.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATIPURU
EXTRATO DE CONTRATO

TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2022-006 - PROCESSO 
ADMINISTRATIVO 20220615-01/GAB/PMQ/PA

Objeto: Contratação de Empresa de Engenharia Para Construção do Trapiche 
no Distrito de Boa Vista, no Município de Quatipuru/Pa, Conforme Processo 
nº 2021/1323406 - Convênio nº 188/2022 celebrado entre a Secretaria de 
Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas - Sedop e a Prefeitura 
Municipal de Quatipuru.Contrato Nº 20220710. Contratante: Prefeitura 
Municipal de Quatipuru. Contratada Alfa Construção Civil e Serviços 

(trezentos e setenta e quatro mil, quatrocentos e doze reais e nove centavos). 
Data de Assinatura 18/07/2022. Vigência 18/07/2022 a 17/07/2023.

Jose Augusto Dias da Silva - Prefeito
RESULTADO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Quatipuru, comunica que homologou e adjudicou a 

GAB/PMQ/PA, tendo como objeto contratação de empresa de engenharia 
para construção do trapiche no distrito de Boa Vista, no Município de 
Quatipuru/Pa, Conforme Processo nº 2021/1323406 - Convênio Nº 188/2022 
Celebrado Entre A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e 
Obras Pública - Sedop e a Prefeitura Municipal de Quatipuru, em Favor da 

Jose Augusto Dias da Silva - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
RONDON DO PARÁ
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS
Nº 2/2022-005 PMRP

Objeto: Contratação de empresa especializada 
em construção civil para execução da reforma e 
revitalização da Praça da Paz na sede do município 
de Rondon do Pará, conforme Convênio nº 124/2022 
- SEDOP. Abertura: 04/08/2022 às 08:30 horas (horário 
de Brasília-DF). Local: Sala da CPL/CEL – Prédio da 
PMRP.

TOMADA DE PREÇOS
Nº 2/2022-006 PMRP

Objeto: Contratação de empresa especializada em 
construção civil para execução de pavimentação de 
vias urbanas com blocos sextavados de concreto tipo 
blokret no bairro Gusmão na sede do município de 
Rondon do Pará, conforme Convênio nº 122/2022 - 
SEDOP. Abertura: 08/08/2022 às 09:00 horas (horário 
de Brasília-DF). Local: Sala da CPL/CEL – Prédio da 
PMRP.

TOMADA DE PREÇOS
Nº 2/2022-007 PMRP

Objeto: Contratação de empresa especializada em 
construção civil para execução da reforma e ampliação 
da Câmara Municipal, na sede do município de Rondon 
do Pará, conforme Convênio nº 123/2022 - SEDOP. 
Abertura: 09/08/2022 às 08:30 horas (horário de 
Brasília-DF). Local: Sala da CPL/CEL – Prédio da 
PMRP. Os editais e anexos encontram-se a disposição 
na Sala da CPL/CEL no horário das 08:00 às 14:00, 
nos sítios www.rondondopara.pa.gov.br e https: www.
tcm.pa.gov.br/GeoObras Informações: 94-99205-6538 
(WhatsApp e Ligação) ou cplrondondopara@gmail.com 
ou cplrondondopara@ yahoo.com.br.

Rondon do Pará, 18 de Julho de 2022.
Milton Ferreira da Silva - Presidente da CEL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM - SEMAP
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022-SEMAP
Objeto: Contratação de empresa especializada na construção de contenção 
rip-rap, canaleta, dissipadores, calçada, grama e escadaria, na Vila de 
Boim, na região do Lago Grande, no município de Santarém – Convênio nº 
162/2022-SEDOP Data de Abertura: 03 de agosto de 2022 às 09h30m, na sala 
de reunião da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca. O Edital poderá ser 
obtido pelo site: www.santarem.pa.gov.br ou através do e-mail licita.semap@
hotmail.com.

Clauber Roge de Oliveira Rocha - Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 9/2022-012

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais para a 
manutenção da rede de iluminação pública do Município de São Sebastião da 
Boa Vista-Pa. A abertura será no dia 29/07/2022 às 9:30h, horário de Brasília. 
O Edital está disponível no sítio www.portaldecompraspublicas.com.br.,https://
pmssbv.pa.gov.br/portal-da-transparencia e https://www.tcm.pa.gov.br/mural-
de-licitacoes, Informações no e-mail: pregoeirapmssbv@gmail.com.

Nelucy e Silva de Souza - Pregoeira Municipal

A Secretaria de Estado de Planejamento e Administração – SEPLAD, comunica 
que realizará licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, para Registro de 
Preços, do tipo menor preço, conforme abaixo: 
OBJETO: A presente licitação tem como objeto O objeto da presente licitação 
é a contratação de empresa especializada no fornecimento de ALIMENTOS 
DE USO COMUM (Perecíveis, não perecíveis e cesta básica), para os Órgãos 
e Entidades do Poder Executivo Estadual situados na Região Metropolitana 
de Belém (Ananindeua, Belém, Benevides, Marituba, Santa Bárbara do Pará 
e Santa Isabel do Pará), e nas cidades de Santarém e Marabá, de acordo 
com as normas do Edital. DATA DA ABERTURA: 01 de agosto de 2022. HORA 
DE ABERTURA: 10h (Horário de Brasília). ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.
comprasnet.gov.br UASG: 927843 - Secretaria de Estado de Planejamento e 
Administração – SEPLAD (Travessa do Chaco, 2350, CEP. 66.093 - 542, Marco, 
Belém-PA). RECEBIMENTO DA PROPOSTA: Será a partir da disponibilização do 
Edital no COMPRASNET. A íntegra do EDITAL poderá ser obtida no Portal de 
Compras do Governo Federal - COMPRASNET, no endereço www.comprasnet.
gov.br (www.comprasgovernamentais.gov.br) e no Portal Eletrônico de 
Compras do Governo do Estado do Pará - COMPRASPARÁ, no endereço www.
compraspara.pa.gov.br. 

IVALDO RENALDO DE PAULA LEDO
Secretário de Estado de Planejamento e Administração

EXTRATO DE EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO SEPLAD/SRP Nº 07/2022 Processo nº 2022/244121

SECRETARIA DE
PLANEJAMENTO E 
ADMINISTRAÇÃO

www.pa.gov.br

A Vale S.A. (CNPJ 33.592.510/0089-96), torna público que requereu em 18 de julho de 2022 ao Instituto 
Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, por meio do processo 
02001.000711/2009-46, a Licença de Instalação para o empreendimento denominado Projeto Serra 

S11D Eliezer Batista, localizado no município de Canaã dos Carajás, estado do Pará.
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