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AVISOS, ATAS E EDITAISAuxílio ajuda mais onde 
Bolsonaro busca votos 
Com apoio do Congresso e driblando regras de controle de gastos, expansão do 
Auxílio Brasil turbinado beneficia mais estados onde Bolsonaro busca votos 

presenta 2,7% da popula-
ção do Brasil, estimada pelo 
IBGE (Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística). 

No entanto, essa taxa 
foi mais alta, por exem-
plo, no Piauí, Pernambu-
co e Sergipe, onde che-
gou a 4,6% da população 
estadual. No Amapá, o ín-
dice ficou em 4,5%. 

Maranhão e Alagoas, que 
apresentam altas taxas de 
pobreza, tiveram um au-
mento de beneficiários que 
representa 3,2% da popula-
ção. Na Bahia, estado mais 
populoso do Nordeste, o ín-
dice foi de 4,2%. 

Já estados bolsonaristas 

como Roraima e Rondô-
nia, embora estejam en-
tre os mais pobres do país, 
não registraram aumen-
to expressivo no número 
de famílias atendidas pelo 
novo programa. A taxa de 
ampliação foi de 1,9% e 
1,8%, respectivamente. 

Segundo o Mapa da Po-
breza, elaborado pelo FGV 
Social, esses estados apre-
sentaram, em 2021, um pa-
tamar de miséria acima da 
média do país. 

Tocantins foi o único pal-
co de derrota de Bolsonaro 
na última eleição e que fi-
cou entre os menos benefi-
ciados com a expansão do 
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O
 presidente Jair 
Bolsonaro (PL) 
conseguiu, com 
apoio do Con-

gresso e driblando regras 
de controle de gastos, in-
cluir 5,7 milhões de novas 
famílias no Auxílio Brasil 
desde novembro de 2021. A 
expansão beneficiou prin-
cipalmente estados onde 
o presidente foi derrotado 
por Fernando Haddad (PT) 
em 2018 e agora tenta me-
lhorar sua imagem de olho 
na reeleição. 

Em 14 unidades da fede-
ração, a ampliação do nú-
mero de beneficiários do 
programa foi superior à ex-
pansão média do país quan-
do se considera o total da 
população de cada estado. 

A lista inclui os nove da 
região Nordeste, além de 
Pará, Amapá, Acre, Ama-
zonas e Rio de Janei-
ro. Bolsonaro perdeu para 
Haddad em dez desses es-
tados em 2018 -todo o 
Nordeste e o Pará. 

Com o Auxílio Brasil, o 
governo ampliou de 14,5 
milhões para 20,2 milhões 
as famílias atendidas pela 
política de transferência de 
renda. Essa expansão de 5,7 
milhões de beneficiários re-

Ampliação do número de famílias beneficiadas com o Auxílio Brasil visa ajudar na reeleição de Bolsonaro 
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Auxílio Brasil desde o lan-
çamento do programa, em 
novembro do ano passado. 

OBJETIVO DA ESTRATÉGIA 

  O Palácio do Planalto 

e o núcleo da campanha 

de Bolsonaro à reeleição 

tinham como objetivo turbinar 

o programa de transferência 

de renda para elevar a 

popularidade do presidente 

entre os eleitores de baixa 

renda, especialmente no 

Nordeste. 

 PARA ENTENDER 

Cade deve condenar casos de cartel da Lava Jato 

CONTRATOS 
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Após dois anos de demo-
ra, o Cade (Conselho Admi-
nistrativo de Defesa Econô-
mica) se prepara para con-
denar grandes empreiteiras 
por formação de cartel e ou-
tras infrações contra a or-
dem econômica em três pro-
jetos de quase R$ 70 bilhões. 

Dois casos já foram dis-
tribuídos ao conselho, sen-
do que o mais recente che-
ga ao tribunal nesta sema-
na. Todos foram concluídos 
pelo superintendente-geral 
do Cade, Alexandre Barreto 
-chefe da área que investiga 
os casos antes da análise pe-
los conselheiros. 

Um dos processos, já com 
relator, analisa contratos do 
PAC (Programa de Acele-
ração do Crescimento) das 
Favelas. O programa movi-
mentou à época quase R$ 
2 bilhões em obras de reur-

banização das comunidades 
do Alemão, da Rocinha e de 
Manguinhos (no Rio de Ja-
neiro) e foi dividido em uma 
licitação em três lotes (um 
para cada área). 

O segundo processo se 
refere à construção da hi-
drelétrica de Belo Monte, 
projeto de cerca de R$ 30 
bilhões que foi carro-che-
fe do programa de investi-
mentos da então presiden-
te Dilma Rousseff (PT). 

O terceiro caso, mais re-
cente, analisa obras da Pe-
trobras que, segundo o pare-
cer da SG (Superintendên-
cia Geral), foram rateadas 
entre grandes empreiteiras. 

Inicialmente, o “clube” 
das empreiteiras analisa-
do pelo Cade contou com 
nove empresas. O núme-
ro cresceu para 16 posteri-
ormente e também incluiu 
construtoras que, espora-
dicamente, teriam presta-
do “serviços” ao cartel. 

Os contratos relativos às 
obras superaram o valor 
de R$ 35 bilhões, nas esti-

trutoras do país, além de 
combinação de preços, lan-
ces em licitações e outras 
infrações. A recomendação 
é pela condenação. 

Essas evidências foram 
obtidas por meio de in-
terceptações telefônicas 
e de e-mails autorizados 
pela Justiça. 

Alexandre Barreto: em todos os casos as provas são irrefutáveis 
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mativas do Cade, e foram 
assinados por construtoras 
como Camargo Corrêa, An-
drade Gutierrez, Odebre-
cht, OAS e Carioca. 

Segundo a SG, em todos 
os casos as provas são ir-
refutáveis e revelam esque-
mas de divisão de merca-
do entre as principais cons-

Estados elevam investimentos no 1º trimestre 
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Os investimentos de esta-
dos e Distrito Federal cres-
ceram 176% acima da infla-
ção no primeiro semestre de 
2022 em relação ao mesmo 
período de 2021, de acor-
do com levantamento da IFI 
(Instituição Fiscal Indepen-

dente) com números atuali-
zados até junho deste ano. 
Esses gastos representaram 
10% da despesa corrente no 
período, ante 4% no mesmo 
período do ano passado. 

Os dados das despesas 
mostram um aumento es-
palhado por várias rubricas. 
Entre elas, educação, urba-
nismo, habitação, saneamen-
to, assistência social, traba-
lho, cultura e transporte. 

Quando se olha a despe-

sa total, no entanto, os nú-
meros são mais modestos. 
Houve aumento real (acima 
da inflação) de 5% no pe-
ríodo, com grandes rubri-
cas como previdência dos 
servidores, saúde e gastos 
de outros Poderes estaduais 
crescendo abaixo da média. 

O primeiro semestre de 
2022 foi marcado pela sa-
zonalidade do ano eleitoral, 
com mais despesas concen-
tradas nos primeiros meses 

do ano. Há também questões 
relacionadas à pandemia que 
explicam o aumento de gas-
to menor com saúde e maior 
com educação neste ano. 

Outra questão que ajudou 
o investimento foi o aumen-
to das receitas, que melhorou 
a situação de caixa desses en-
tes. Os números levantados 
pela IFI apontam, no entan-
to, que essa melhora não foi 
tão grande, quando se consi-
dera o impacto da inflação. 

CÂMARA MUNICIPAL DE

RONDON DO PARÁ

AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE/PREGÃO PRESENCIAL

Nº 2022/002 CMRP
Objeto: Aquisição de materiais de expediente para 

atender as necessidades internas da Câmara 

Municipal de Rondon do Pará - Abertura: 31/08/2022 

às 09:00. Local: Plenário da Câmara Municipal de 

Rondon do Pará. O edital e anexos encontram-se no 

site “camararondon.pa.gov.br” e na sala da CPL no 

horário das 08:00 as 12:00.

Edvaldo - Pregoeiro

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
DE RONDON DO PARÁ

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
CONCORRÊNCIA Nº 3/2018-002 FME

Oitavo aditivo ao contrato da Concorrência nº 
3/2018-002 FME Objeto: Alteração contratual no 
valor de R$ 891.443,95 (oitocentos e noventa e 
um mil, quatrocentos e quarenta e três reais e 
noventa e cinco centavos), nos termos do art. 65, 
parágrafo 1º, da Lei Federal nº 8.666/93, passando 
o Contrato a ter o valor total de R$ 3.591.258,76 (três 
milhões, quinhentos e noventa e um mil, duzentos 
e cinquenta e oito reais e setenta e seis centavos). 
O presente Termo Aditivo objetiva reprogramação 
da Planilha Orçamentária. Contratada: TERCON 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI Contrato 
Adm. nº 20180406.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORRÊA

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 62/2022

A Prefeitura Municipal de Augusto Corrêa, comunica que realizará licitação do 

tipo menor preço. Objeto: Registro de preços para eventual contratação de 

serviços de limpeza de fossa, caixa d’água e forro de PVC para atender as 

necessidades das Unidades Escolares da Rede de Ensino e Secretaria Municipal 

de Educação de Augusto Corrêa/Pa, com abertura no dia 02/09/2022 às 09h30 

horas, no site: https://licitanet.com.br/. Edital e anexos disponíveis nos sites: 

http://augustocorrea.pa.gov.br/; http://tcm.pa.gov.br e https://licitanet.com.br/.

PREGÃO ELETRÔNICO N° 63/2022
A Prefeitura Municipal de Augusto Corrêa, comunica que realizará licitação 

do tipo menor preço. Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de 

peças e reposição diversas destinadas a manutenção dos veículos e máquinas 

para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Secretaria 

Municipal de Agricultura, Pesca e Aquicultura de Augusto Corrêa/Pa, com 

abertura no dia 06/09/2022 às 09h30 horas, no site: https://licitanet.com.br/. 

Edital e anexos disponíveis nos sites: http://augustocorrea.pa.gov.br/; http://tcm.

pa.gov.br e https://licitanet.com.br/.

Francisco Edinaldo Queiroz de Oliveira - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 9075/2022

Objeto: Registro de preços para eventual e futura contratação de empresa 

especializada na locação de equipamentos hospitalares, laboratoriais e 

odontológicos, visando atender a secretaria municipal de saúde do município de 

Barcarena, estado do Pará. Data de abertura: 02/09/2022 às 09h00min. O Edital e 

seus anexos estarão à disposição dos interessados a partir do dia 22/08/2022 nos 

sítios www.gov.br/compras (UASG 980425) e www.barcarena.pa.gov.br/licitacao; e no 

Setor de Licitação e Contratos, sito na Prefeitura Municipal de Barcarena, localizada 

na Rua Cronge da Silveira, nº 438, Bairro Centro, CEP: 68.445-000, Barcarena/Pa.

Alex dos Santos Gonçalves - Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA

RETIFICAÇÃO
Na publicação do Aviso de Homologação do Pregão Eletrônico Nº 9-037/2022, 
publicado no D.O.U seção 3 pag. 205 DOEB, pag. 06 e no DIARIO DO PARÁ, pag. 
B10, que circulou dia 01 de agosto de 2022. ONDE-SE-LE: 10 - Euclides Evaristo 
da Silva, CNPJ: 28.378.232/0001-05 - R$ 17.560,62; 19 - Web Distribuidora Ltda, 
CNPJ: 45.043.648/0001-83 - R$ 392.483,83. LEIA-SE: 10 - Euclides Evaristo da 
Silva, CNPJ: 28.378.232/0001-05 - R$ 17.560,60; 19 - Web Distribuidora Ltda, CNPJ: 
45.043.648/0001-83 - R$ 392.283,83. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES

AVISOS DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2021-051801

Objeto: Contratação de empresa especializada na execução de obras 

pavimentadas do Município de Breves/Pa. Vencedor: Smp Construções, 

Comercio E Serviços Eireli, CNPJ: 17.853.685/0001-11, com o valor total 

de R$ 438.410,61. Homologo a Licitação na forma da Lei nº 8.666/93. José 

Antonio Azevedo Leão. 27 de junho de 2022.

TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2022-052601
Objeto: Contratação de empresa especializada para a execução da obra de 

reforma do prédio para secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social 

No Município de Breves/Pa. Vencedor: Seven Six Construtora e Com Ercio 

Ltda, com o valor total de R$ 543.434,90. Homologo a Licitação na forma da 

Lei nº 8.666/93. Joselice Carames de Melo. 12/08/2022.

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 20220243

Origem: Tomada de Preços nº 2/2022-052601. Contratante: Fundo Municipal 

de Assistência Social; Contratada(O): Seven Six Construtora e Comercio 

Ltda. Objeto: Contratação de empresa especializada para a execução 

da obra de reforma do prédio para Secretaria Municipal do Trabalho e 

Assistência Social no Município de Breves/Pa; Valor Total: R$ 543.434,90; 

Vigência: 16/08/ 2022 A 15/03/2023; Data da Assinatura: 16/08/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ

AVISO DE ANULAÇÃO
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO

ADMINISTRATIVO Nº 4.034/2021– PMC
O Município de Cametá, por meio da sua Comissão Permanente de Licitação, torna público para 

conhecimento dos interessados, que decidiu tornar sem efeito a publicação do 1º Termo Aditivo ao 

Contrato Administrativo nº 4.034/2021– PMC. Data da publicação: publicado no dia 29/07/2022, 

no D.O.U seção 3, pág. 223, Nº 143, no DOE/PA nº 35.062, pág. 106-107 e no Diário do Pará, 

Cadernos Economia, pág. B8.

Victor Correa Cassiano - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA
A Prefeitura Municipal de Capanema/Pa, comunica a quem faça interessar, que 

realizará a CHAMADA PÚBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR 
Nº 001/2022-PMC. Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura 

Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa 

Nacional de Alimentação Escolar – PNAE. Abertura: 12/09/2022, ás 10:00h. 

Henie Maria Neves de Sousa - Presidente da CPL

AVISO DE RATIFICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº 6/2022-029

Objeto: Parceria entre a Câmara de Dirigentes Lojistas de Capanema e o 

Município de Capanema/PA objetivando apoio ao 26º Liquida Geral, ação de 

incentivo ao desenvolvimento do Microempreendedor individual, indústria, micro 

e pequenas empresas. Fundamento Legal: artigo 31, inciso II e 32 da Lei nº 

em: 14/07/2022.

Francisco Ferreira Freitas Neto - Prefeito Municipal

EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO
TERMO DE FOMENTO Nº 2207003-2022 -

INEX. Nº 6/2022-029
Concedente: Município de Capanema/Prefeitura Municipal. Proponente: 

Câmara de Dirigentes Lojistas de Capanema com CNPJ nº 04.854.709/0001-

05. Objeto: Parceria entre a Câmara de Dirigentes Lojistas de Capanema e o 

Município de Capanema/PA objetivando apoio ao 26º Liquida Geral, ação de 

incentivo ao desenvolvimento do Microempreendedor individual, indústria, micro 

e pequenas empresas. Fundamento Legal: artigo 31, inciso II e 32 da Lei nº 

13.019/2014. Vigência: 01 (um) mês. Valor: R$30.000,00. Data de Assinatura: 

22/07/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO POÇO
EXTRATOS DE CONTRATOS

PREGÃO Nº 9-2022-009 - PMCP - PE - SRP
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços 

de funerária, translado e paramentação para pessoas de baixa renda do 

Município de Capitão Poço/Pa, conforme condições, quantidades e exigências 

estabelecidas neste Edital e seus anexos. Contrato nº 2022190801. 

Contratante: Fundo Municipal de Assistência Social. Contratado: Pax Central 

Comercio e Serviços Funerários - Me, CNPJ 16.825.079/0001-20. Valor global 

R$142.125,00 (cento e quarenta e dois mil e cento e vinte e cinco reais). 

Vigência 19/08/2022 a 19/08/2023; Contrato nº 2022190802. Contratante: 

Fundo Municipal de Assistência Social. Contratado: Funerária Globopax, 

CNPJ 02.213.802/0001-05. Valor global R$ 150.035,00 (cento e cinquenta 

mil e trinta e cinco reais). Vigência 19/08/2022 a 19/08/2023; Contrato nº 

2022190803. Contratante: Fundo Municipal de Assistência Social. Contratado: 

JO Paulo de Freitas Oliveira - Me, CNPJ 09.200.472/0001-62. Valor global R$ 

31.000,00 (trinta e um reais). Vigência 19/08/2022 a 19/08/2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL

AVISO 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 071/2022/PMC, cujo objeto é a contratação de empresa 

especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens para 

o fornecimento de passagens aéreas nacionais e serviços de hospedagem, 

passagens rodoviárias (interestaduais, intermunicipais e municipais), 

compreendendo os serviços de: reserva, emissão, marcação, remarcação 

e cancelamento, destinadas a atender as necessidades das Secretarias, 

Fundos Municipais, Instituto de Previdência e colaboradores deste 

Município de Castanhal/Pará, 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 02/09/2022às 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE

FLORESTA DO ARAGUAIA

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2022/SRP

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros 

alimentícios em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar 

(PNAE), para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Educação 

do Município de Floresta do Araguaia/Pa. Abertura no dia 01/09/2022 ás 

08:15hs. Edital na íntegra disponível nos endereços eletrônicos: www.

categoria/licitacoes, e sala da CPL no Prédio da PMFA, das 8:00 às 12:00 horas. 

Cel. (94) 98418 7172.

Divailton Moreira de Souza - Pregoeiro

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2022
Objeto: Aquisição de tablets para uso dos agentes comunitários de saúde do 

Município de Floresta do Araguaia, para execução do Sistema E-Sus de Atenção 

Básica à Saúde. Abertura no dia 02/09/2022 ás 08:15hs. Edital na íntegra 

disponível nos endereços eletrônicos: www.portaldecompraspublicas.com.br, e 

da PMFA, das 8:00 às 12:00 horas. Cel. (94) 98418 7172.

Divailton Moreira de Souza - Pregoeiro

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 015/2022

Objeto: Aquisição de óleo diesel comum, para atender as necessidades da 

Secretaria Mun. de Obras e Transportes na recuperação de estradas vicinais, 

Floresta do Araguaia/Pa. Contratante: Secretaria Mun. de Obras e Transportes/

PMFA. Contratada: Comercial de Combustiveis Ltda. Contrato nº 159/2022. 

Valor: R$ 824.000,00. Vigência: 18/08/2022 a 18/01/2023.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Espécie: 4º Termo Aditivo de Prorrogação do prazo de vigência de contrato nº 

038/2020, T.P. N° 01/2020, por 150 dias, contado a partir de 25 de março de 

2022. Contratada: Cascavel Construtora Eireli. Contratante: Prefeitura Municipal 

de Floresta do Araguaia. Data de Assinatura: 23/03/2022.

Divailton Moreira de Sousa - Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ AÇU
EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

ESPÉCIE: 1º Termo Aditivo ao Contrato n° 102/2021. Objeto do Termo: 

Alteração do prazo de vencimento para mais 06 (seis) meses, a contar 

da data de 01 de julho de 2022 e termino em 31 de dezembro de 2022. 

Data da Assinatura: 29 de junho de 2022. Contratada: Start Locação de 

Maquinas e Serviços Eireli, CNPJ nº 27.479.602/0001-20. Contratante: 

Prefeitura Municipal de Igarapé-Açu/Pa, CNPJ nº 05.149.117/0001-55.

ESPÉCIE: 1º Termo Aditivo ao Contrato n° 188/2022. Objeto do 

Termo: alteração do valor contratual inicial – aquisição de medicamentos 

(farmácia básica e controlados) e material técnico hospitalar, sendo 

acrescido do valor de R$ 37.238,95 (trinta e sete mil e duzentos e trinta 

e oito reais e noventa e cinco centavos), passando o valor inicial de 

R$ 161.829,09 (cento e sessenta e um mil e oitocentos e vinte e nove 

reais e nove centavos), para o valor de R$ 199.068,04 (cento e noventa 

e nove mil e sessenta e oito reais e quatro centavos), gerando uma 

repercussão percentual de 23,01% do valor inicial do contrato. Data da 

Assinatura: 19 de agosto de 2022. Contratada: M. Magalhães Comércio 

Varejista de Mercadorias em Geral Eireli, CNPJ nº 28.611.573/0001-70. 

Contratante: Secretaria Municipal de Assistência Social/Fundo Municipal 

de Assistência Social de Igarapé-Açu/Pa, CNPJ nº 15.448.197/0001-01.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJUÍ DOS CAMPOS

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO 003/2022-SEMMA

Objeto: Contratação de empresa especializada para a aquisição de 

materiais de expediente (consumo), escritório e informática (materiais 

permanentes), para atender as necessidades do Fundo Municipal de Meio 

Ambiente - FMMA. Disponibilidade do Edital 22/08/2022 no endereço www.

mojuidoscampos.pa.gov.br ou www.portaldecompraspublicas.com.br. Início 

da entrega de propostas: 22/08/2022. Abertura das propostas: 05/09/2022 

as 9h30min no site www.portaldecompraspublicas.com.br.

Brian Lima dos Santos - Pregoeiro Municipal/Decreto 004/2022.

TOMADA DE PREÇO 001/2022-SEMINF
Objeto: Contratação de empresa de engenharia especializada para realizar 

a iluminação do Campo de Futebol do Bairro do Alto Alegre neste Município 

a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas - 

SEDOP e a Prefeitura Municipal de Mojuí dos Campos. Disponibilidade do 

Edital 22/08/2022no endereço www.mojuidoscampos.pa.gov.br. Abertura 

das propostas: 06/09/2022 as 9h30min, no endereço: Rua Estrada de 

Rodagem – s/nº – Esperança – Mojuí dos Campos/Pa, Sala de reuniões 

da SEMGA.

Brian Lima dos Santos - Presidente da CPL/Portaria nº 003/2022-GPMC

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
MONTE ALEGRE (PA)

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2022 
Objeto: Contratação de empresa para 
confecção de fardamento (blusas e shorts) no 
atendimento aos usuários dos Programas de 
Convivência e fortalecimento de Vinculos-SCFV 
e dos Programas de Atenção a Família-PAIF, 
operacionalizados pela Secretaria Municipal 
de Trabalho e Inclusão Social, e blusas para 
serem utilizadas na campanha setembro 
amarelo. Abertura: dia 01/09/2022 às 09:00h. 
Contato: Disp.site: www.tcm.pa.gov.br e www.
comprasgovernamentais.gov.br.

Monte Alegre/PA,19 de agosto de 2022.
Alex Gean Brandão de Freitas - Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TIMBOTEUA

AVISO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Nova Timboteua através da secretaria municipal de 

trabalho e promoção social comunica a quem faça interessar o extrato de edital 

como segue: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2022 SEMTPS PE 
SRP que objetiva o Registro de Preços que visa a Contratação de Pessoa 

Jurídica para aquisição de urnas funerárias e prestação de serviços funerários 

para atender as necessidades da Secretaria Municipal de trabalho e Promoção 

Social do Município de Nova Timboteua. Abertura: 02/09/2022 às 09h00min. 

O Edital e seus anexos estarão à disposição dos interessados nos sítios www.

comprasgovernamentais.gov.br e www.novatimboteua.pa.gov.br; e no setor de 

Licitações e Contratos (CPL), sito a Prefeitura Municipal de Novas Timboteua, 

localizada na Avenida Barão do Rio Branco, 2312 – Centro, CEP: 67.730-000, 

Nova Timboteua/Pa, das 08 às 13hs.

Marilene Paixão Maia de Souza - Pregoeira

EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO Nº 045/2022

ESPÉCIE: Contrato nº 053/2022. Inexigibilidade 018/2022INEX.  Partes: 

Prefeitura Municipal de Nova Timboteua, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

05.149.125/0001-00 e a empresa D J R Santos - Me, inscrita no CNPJ/MF sob 

o nº 19.856.884/0001-09. Objeto: Contratação de empresa especializada na 

execução de prestação de serviços de assessoria em captação de recursos e 

gestão de convênios para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de 

Nova Timboteua/Pa. Valor Total: R$ 70.000,00 (setenta mil reais). Vigência: 

19/08/2022 a 31/12/2022. Data de Assinatura: 19/08/2022. Fundamento: Art. 25, 

inciso II da Lei 8.666/93 e suas alterações.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO

AVISO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2022

A prefeitura Municipal de Novo Progresso Estado do Pará, através da sua 

Pregoeira, consoante aos poderes que foram atribuídos e no uso das suas 

atribuições legais, torna público para conhecimento dos interessados o 

cancelamento do Pregão Eletrônico Nº 24/2022, em razão da revogação 

do Processo Licitatório Nº 2907001/2022, para Registro de Preços para 

futura contratação de empresas especializadas no agenciamento de 

viagens, compreendendo serviço de reserva, emissão, remarcação 

e cancelamento de passagens aéreas e terrestres para atender as 

necessidades da Prefeitura Municipal de Novo Progresso/PA, no tocante 

a adoção dos fundamentos expostos no Parecer Jurídico n° 260/2022/

PJ/PMNP, onde serão necessárias alterações no conteúdo do Edital, por 

conveniência e oportunidade e em atenção ao interesse público. Fica 

desde já informado que será publicado novo edital na mesma modalidade, 

Pregoeira e Equipe de Apoio, encontram-se a disposição dos interessados 

na extensão da Prefeitura Municipal de Novo Progresso/PA, no horário das 

07h00min às 13h00min, ou através do e-mail licitacaonp@outlook.com.

Scheila Luiza Lavall - Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXE-BOI

EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO Nº 016/2022

ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços nº 024/2022. Pregão Eletrônico nº 

006/2022 PE.  Partes: Prefeitura Municipal de Peixe-Boi, inscrito no CNPJ/

MF sob o nº 05.149.158/0001-41 e a empresa Cristiane da Costa Silva 

73118354291, inscrita no CNPJ sob o nº 11.531.435/0001-89. Objeto: 

Registro de preços para futura e eventual contratação de pessoa jurídica 

visando a confecção de camisas e camisetas para atender as necessidades 

da Prefeitura Municipal, Secretarias e Fundos. Valor Total: R$ 583.410,00 

(quinhentos e oitenta e três mil quatrocentos e dez reais). Vigência: 

16/08/2022 a 16/08/2023. Data de Assinatura: 16/08/2022. Fundamento 

Legal: Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, (da Lei Complementar nº 123, 

de 14 de dezembro de 2006), dos Decretos nº 10.024, de 20 de setembro 

de 2019, (n° 8.538, de 6 de outubro 2015) e nº 7.892, de 23 de janeiro de 

2013, e alterações posteriores, e, subsidiariamente, da Lei nº 8.666, de 21 

de junho de 1993. A descrição detalhada dos itens encontra-se disponível 

município https://www.prefeituradepeixeboi.pa.gov.br.

João Pereira da Silva Neto - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA DE PEDRAS/PA

AVISO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Ponta de Pedras/PA, torna público aos 

interessados que realizará licitação, conforme informações seguintes: 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2022, do tipo menor preço que 

objetiva Contratação de Instituição Financeira para Prestação de Serviços 

de processamento dos pagamentos originados da folha de salários dos 

servidores ativos efetivos, contratados, comissionados, estagiários, inativos, 

aposentados e pensionistas dos órgãos da administração direta do poder 

executivo do Município de Ponta de Pedras, em caráter de exclusividade, 

conforme quadro de órgãos vinculados constante no item 4.5 do termo 

de referência e, concessão de crédito consignado aos servidores, sem 

exclusividade, em conformidade com o termo de referência e seus anexos 

I/A e  I/B. Abertura: 02/09/2022, às 09:00hs. A retirada dos editais e seus 

anexos encontram-se disponíveis https://www.portaldecompraspublicas.com.

br/ Informações: E-mail: licitacao.pm.pontadepedras@gmail.com.

Willian da Silva Gomes - Pregoeiro Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ

AVISO DE PRORROGAÇÃO
O Município de Santa Maria do Pará, torna público a prorrogação de Abertura 

da Licitação, da TOMADA DE PREÇO Nº 2/2022-00002, da 

Prefeitura Municipal. Objeto: Contratação de serviço de iluminação do campo, 

na Vila Espirito Santo no Município de Santa Maria do Pará, em conformidade 

ao Convênio 10/2022, celebrado entre a Secretaria de Estado de Esporte e 

Lazer - SEEL e a Prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará. Fica prorrogada 

a abertura da sessão pública para o dia 30/08/2022 às 09:00h (Horário 

de Brasília), com base no princípio da conveniência e da oportunidade da 

Administração Pública. Edital e anexos, 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 - Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM - SEMAP

AVISOS DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2022-SEMAP

Objeto: Contratação de empresa especializada para construção, drenagem, 

canaletas, dissipadores, pavimentação em concreto simples, calçada e grama e 

recuperação do cais em Escadaria, na Vila Socorro, no município de Santarém, 

neste estado - Convênio nº 179/2022-SEDOP. Data de Abertura: 08 de setembro 

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.

TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2022-SEMAP
Objeto: Contratação de empresa especializada para revitalização da Praça 

do Santíssimo, no município de Santarém, neste estado - Convênio nº 

175/2022-SEDOP. Data de Abertura: 12 de setembro 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.

TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2022-SEMAP
Objeto: Contratação de empresa especializada para construção da Praça do 

Cipoal, no município de Santarém, neste estado - Convênio nº 229/2022-SEDOP. 

Data de Abertura: 13 de setembro 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 SANTARÉM - SEMSA

AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 027/2022 - SEMSA

Objeto Registro de preço para eventual e futura aquisição de equipamentos 

de odontológia para atenção basica e centros de especialidade da SEMSA, 

visando atender a Secretaria Municipal de Saúde. Motivo do Evento de 

Suspensão: Correção do Edital, tendo em vista que foram realizados 

as devidas alterações no Termo de Referência. A nova data da sessão 

pública será informada através dos mesmos meios de divulgação utilizados 

anteriormente.

Gledson Esmilly Sousa Bentes - Pregoeiro da PMS

PREFEITURA MUNICIPAL DE

SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 9/2022-016

Objeto: Registro de Preços pata futura e eventual aquisição de aparelhos de ares 

- condicionados (Splits) e ventiladores para atender as necessidades da Prefeitura 

e Secretaria e Fundo do Município de São Sebastião da Boa Vista/Pa. A abertura 

será no dia 02/09/2022 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

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 1808001-2022

Origem: Tomada de Preços nº 2/2022-007. Contratante: Fundo Municipal Para 

Gestão da Movimentação dos Recursos do Fundeb, Cnpj nº 31.039.841/0001-

36. Contratada: Mojuim Engenharia e Transporte Unipessoal Ltda, CNPJ nº 

24.250.973/0001-47. Objeto: Contratação de empresa de engenharia para a 

execução de serviços de reforma, adequação e ampliação do prédio da Escola 

Municipal de Ensino Infantil “Cantinho do Amor”, no Município de São Sebastião 

da Boa Vista/Pa. Valor Total: R$ 2.749.354,06 (dois milhões setecentos e quarenta 

e nove mil trezentos e cinquenta e quatro reais e seis centavos). Assinatura: 

18/08/2022. Vigência: 18 de agosto de 2022 a 14 de fevereiro de 2023.

Araçatuba Participações Societárias Ltda.
CNPJ/ME 02.028.616/0001-04 - NIRE 15.2.0062987-8

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Espólio de José Maurício Bicalho Dias (CPF/ME 000.320.266-68), na qualidade de admi-
nistrador dos bens e direitos de José Maurício Bicalho Dias, sócio da Araçatuba Participações 
Societárias Ltda., com fundamento no art. 1.073, I, da Lei 10.406/2002, convida a todos 
os sócios para se reunirem em Reunião Extraordinária de Sócios, na modalidade presencial, 
a realizar-se no dia 29 de agosto de 2022, no Viezza Office, com endereço Av. Santa Tere-
za, 470B- Centro, Redenção - PA, CEP: 68.552-230, às 10h00, em primeira convocação, 
com a presença de titulares de, no mínimo, três quartos do capital social, e às 10h30, em 
segunda convocação, com qualquer número, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem 
do dia: (i) declaração de vacância de um dos cargos de administração em razão da cessa-
ção do exercício do cargo de administrador pelo sócio José Maurício Bicalho Dias, falecido 
em 14/10/2016; (ii) destituição do administrador João Paulo Garcia Bicalho Dias, na 
forma do art. 1.063, §1º, da Lei 10.406/2002; (iii) eleger e designar os administradores 
da Sociedade; (iv) aprovar a alteração a redação da Cláusula Quinta do Contrato Social da 
Sociedade e seu Parágrafo Primeiro, a fim de refletir os nomes dos administradores eleitos 
e prever a administração conjunta; (v) aprovar a alteração do Parágrafo Único da Cláusula 
Sexta do Contrato Social da Sociedade, a fim de que as reuniões de sócios possam ser pre-
sididas e secretariadas por terceiros eleitos por sócios representantes da maioria do capital 
social; e (vi) autorizar a lavratura de termo de posse dos administradores e registro na Junta 
Comercial do Estado do Pará, em conjunto com a ata da reunião extraordinária de sócios.

Espólio de José Maurício Bicalho Dias
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