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Aprovado marco 
legal de geração 
de energia eólica 
em alto-mar 

SENADO 

 
Renato Machado 

 

FOLHAPRESS 

 
A Comissão de Infraestru-

tura do Senado aprovou on-
tem projeto de lei que cria 
um marco regulatório para 
a geração de energia elétrica 
offshore - a geração de ener-
gia eólica, solar e das marés 
fora da costa brasileira. 

A proposta foi aprovada 
pelos senadores da comissão 
em caráter terminativo. Isso 
significa que ela não precisa-
rá passar por votação em ple-
nário - a não ser que haja re-
querimento de algum sena-
dor nesse sentido - e será en-
caminhada à Câmara. 

O projeto de lei aprovado 
é de autoria do senador Jean 
Paul Prates (PT-RN), líder da 
minoria no Senado, e foi re-
latado pelo líder do gover-
no no Senado, Carlos Porti-
nho (PL-RJ). O texto esta-
belece conceitos e prevê di-
retrizes para a transferência 
para a iniciativa privada dos 
direitos de explorar a ener-
gia offshore, em uma deter-
minada área. A principal fon-
te de energia a ser explorada 
é a eólica, mas também men-
ciona-se a hipótese de insta-
lação de painéis para captar 
energia solar. 

“Esse projeto não se resume 
à energia eólica no mar, ele 
trata da titularidade do mar 
territorial, plataforma conti-
nental, zona econômica ex-
clusiva e outros corpos de 
água internos, inclusive: la-
goas, lagos, espelhos d’água, 
para uso de geração de ener-
gia. Eu costumo dizer que 
esse projeto está pronto para 
qualquer coisa que ainda seja 
inventada usando a força do 
mar, as ondas, o vento no mar, 
etc”, afirmou Prates. 

trabalhar e isso é um im-
peditivo para a aposenta-
doria, explica Santos. Ago-
ra, pessoas com deficiên-
cia com condições de exer-
cer atividade como peque-
nos produtores rurais po-
dem receber o auxílio-in-
clusão, sem que isso atra-

palhe o processo de apo-
sentadoria. 

Pode pedir o auxílio a 
pessoa cuja renda per ca-
pita familiar seja inferior a 
um quarto do salário mí-
nimo –o equivalente a R$ 
303– mesma regra seguida 
por quem recebe o BPC. 

A portaria também prevê 
que gastos médicos do be-
neficiário sejam considera-
dos no cálculo de renda per 
capita (por pessoa da famí-
lia). Segundo Santos, isso já 
ocorria na prática, mas não 
estava detalhado na porta-
ria original. 

BENEFÍCIO 

 
Luiz Paulo Souza 

 

FOLHAPRESS 

 

U
 ma portaria do 
Ministério do 
Trabalho, publi-
cada na última 

quinta (11), passou a per-
mitir que pessoas com de-
ficiência que comecem a 
exercer atividade remune-
rada como militares, autô-
nomos e pequenos produ-
tores rurais tenham direito 
ao auxílio-inclusão. 

Para Joseane Zanardi, 
coordenadora estadual do 
IBDP (Instituto Brasileiro 
de Direito Previdenciário) 
em São Paulo, o benefício é 
um incentivo para que pes-
soas de baixa renda com 
deficiência voltem para o 
mercado de trabalho. 

O auxílio é concedi-
do a pessoas com defi-
ciência moderada ou gra-
ve que sejam beneficiá-
rias do BPC (Benefício 
de Prestação Continuada, 
também conhecido como 
Loas) ou tenham recebi-
do esse benefício assis-
tencial nos últimos cinco 
anos e consigam um tra-
balho com remuneração 
de até dois salários míni-
mos, o que corresponde a 
R$ 2.424 neste ano. 

O Auxílio Inclusão à Pes-
soa com Deficiência é pago 
após o corte do BPC, be-
nefício assistencial de um 
salário mínimo (R$ 1.212), 
concedido a idosos a partir 
de 65 anos e pessoas com 
deficiência inaptas a traba-
lhar. O valor do auxílio é de 
metade do BPC, o equiva-
lente a R$ 606. 

Com a nova portaria, 

Pessoas com deficiência que comecem a exercer atividade remunerada têm direito ao auxílio-inclusão  
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Governo muda regras do auxílio-
inclusão; veja quem tem direito 
O Auxílio Inclusão à Pessoa com Deficiência é pago após o corte do BPC, benefício assistencial de um 
salário mínimo, concedido a idosos a partir de 65 anos e pessoas com deficiência inaptas a trabalhar 

QUEM PODE RECEBER O AUXÍLIO INCLUSÃO? 

Podem receber o auxílio 
pessoas com deficiência 
moderada ou grave que, 
cumulativamente: 

  Estão recebendo o 
BPC ou tenham recebido 
esse benefício assistencial nos 
últimos cinco anos 

  Exerçam atividade 
remunerada com salário 
inferior a dois salários mínimos, 
R$ 2.424 em 2022 

  Tenham renda familiar 
per capita igual ou inferior a 
um quarto do salário mínimo 
(R$ 303 em 2022). O salário 

da atividade remunerada do 
beneficiário não é considerado 
no cálculo e os gastos médicos 
podem ser descontados da 
renda 

  Tenham inscrição 
atualizada no CadÚnico 
(cadastro do governo federal) 

  Estejam com o CPF 
regularizado 
 
COMO PEDIR O AUXÍLIO-
INCLUSÃO? 
A solicitação é feita 
diretamente no site ou 
aplicativo do Meu INSS. Na 

página inicial o beneficiário 
do BPC deve clicar em “Novo 
Pedido” e depois procurar por 
“Auxílio-Inclusão”. O pedido 
também pode ser feito pelo 
número 135 ou com um 
advogado especializado. 
Ao solicitar o auxílio-inclusão, 
o beneficiário autoriza a 
suspensão do BPC. Caso perca 
o emprego, ele deixa de 
receber o auxílio, mas tem 
direito a voltar a ganhar o BPC. 
O advogado Ben-Hur Klaus 
Cuesta Duarte, da Ingrácio 
Advocacia, diz que o 

beneficiário pode deixar de 
receber o auxílio quando 
um dos requisitos for 
cessado (caso ele passe 
a receber remuneração 
superior a dois salários 
mínimos, por exemplo) ou 
caso o beneficiário passe a 
receber: 

  Aposentadoria de qualquer 
tipo 

  Pensão por morte 
  Auxílio-doença (hoje 

chamado de auxílio por 
incapacidade temporária) 

  Seguro-desemprego 

pessoas de baixa renda 
com deficiência que come-
cem a exercer atividade 
militar e foram beneficiá-
rias do BPC nos últimos 
cinco anos podem ter o au-
xílio. O grupo inclui bom-
beiros, policiais militares e 
das Forças Armadas. 

Também foram incluí-
das pessoas com deficiên-
cia que comecem a exercer 
trabalho autônomo e reco-
lham contribuição para o 
INSS como contribuintes 
individuais. 

Outro grupo que passa a 
ser apto são os segurados 
especiais do INSS, peque-
nos produtores rurais que 
não são obrigados a recolher 
contribuição. Para Roberto 
de Carvalho Santos, advoga-
do e presidente do Ieprev 
(Instituto de Estudos Previ-
denciários), este último gru-
po foi o mais beneficiado. 

Os segurados especiais 
precisam comprovar 15 
anos de trabalho para se 
aposentar. Cidadãos que 
recebem o BPC não podem 

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

A GUAMÁ TRATAMENTO DE 
RESÍDUOS LTDA torna público que 
recebeu da Secretaria de Estado de Meio 

Ambiente e Sustentabilidade – SEMAS/
PA a Licença de Operação Nº.: 13640/2022 

referente ao processo Nº.: 8892/2020, para a 

operação da Etapa 2B (fase 1, fase 2 e fase 3), 
alteamento 4B, Lagoa de Contigência 1 e 2, da 

Balança rodoviária, Sistema de abastecimento 

de combustíveis aéreo (15 m³), Complexo 
Administrativo, Osmoses Reversas, Galpão 

de Máquinas e triagem que fazem parte do 
Complexo de Tratamento e Processamento de 

Resíduos Sólidos Classe II - CPTR Marituba, 

localizado na travessa da Paz, s/n, km 04 da 
Alça Viária, bairro Santa Lúcia I, CEP 67.200-

000, no município de Marituba, Estado do Pará. 
Conforme os dispositivos legais constantes na 

Resolução Conama nº 6 de 24/01/1986.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA

PREGÃO ELETRÔNICO SRP 52/2022
Refere-se à aquisição de combustíveis derivados de petróleo e gás liquefeito de 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO PROCESSO N° 9074/2022

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços 
de dados móveis, com fornecimento de aparelhos celulares em regime 
de comodato, a serem utilizados pela Prefeitura Municipal de Barcarena, 
Estado do Pará. Data de abertura: 31/08/2022 às 09h00min. O Edital 
e seus anexos estarão à disposição dos interessados a partir do dia 
18/08/2022 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.

EsmeryaPolliana de Araujo Farias - Pregoeira

AVISO DE SEGUNDA ALTERAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 9070/2022

Objeto: Registro de preço para futura contratação de empresa de serviços 
de sistema de gestão de abastecimento de combustível, customizado e 
gerido pela administração pública municipal, com fornecimento de vales 
de combustível utilizando cartão físico ou digital e tickets impressos, para 
o abastecimento da frota de veículos vinculados as secretarias municipais 
de Barcarena, estado do Pará. Data de abertura: 31/08/2022 às 
09h00min. O Edital e seus anexos estarão à disposição dos interessados 
a partir do dia 18/08/2022 nos sítios www.compras.gov.br (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.

Maria Cecilia Z Salles do Carmo - Pregoeira

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9068/2022

Após análise conjunta deste Gabinete do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, 
infra-assinado, do pregoeiro 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, 

grande circulação no Estado do Pará (Diário do Pará), ambos a partir de 
15 de julho 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 resultado do pregão 
em destaque, que tem por objeto o registro de preços para eventual 
aquisição de livros de literatura brasileira e literatura estrangeira em 

de Barcarena, atendendo a secretaria municipal de cultura e turismo, em 
conformidade com seu edital e demais anexos; Empresas vencedoras e 

40 –R$ 35.763,30 (trinta e cinco mil e setecentos e sessenta e três reais 
e trinta centavos).

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9066/2022

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 o registro de 
preço para futura aquisição de materiais esportivos, visando atender 
a secretaria municipal de juventude, esporte e lazer do município de 
Barcarena, estado do Pará, em conformidade com seu edital e demais 
anexos. Empresas vencedoras e valores: 1 - E do S Macedo da 

07.137.759/0001-60 - R$ 242.574,40; 5 - Sangelo Industria e Comercio 

45.819.743/0001-26 - R$ 11.648,67.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA

RETIFICAÇÃO

ONDE SE LÊ: 

 LEIA-SE:

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM através do órgão interessado à FUNDAÇÃO 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE - FMAE, por intermédio do 
Pregoeiro designado pelo Decreto Municipal nº 103.993/2022-PMB, torna público 
que fará realizar o certame licitatório, em referência, no dia 02/09/2022 às 09h00 
(Horário de Brasília/DF) – Tipo Menor Preço por Lote.
OBJETO: Registro de Preços em Ata, para futura e eventual “CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM 
DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, 
COZINHEIROS, CARGA E DESCARGA, JARDINEIROS E MOTORISTAS, ASSIM 
COMO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES E CONSUMÍVEIS”, 
objetivando atender as necessidades da FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
AO ESTUDANTE - FMAE/PMB, de acordo com as condições estabelecidas no Edital 
e seus Anexos. UASG: 925387
LOCAL: A abertura da sessão pública será efetuada no site: www.comprasnet.gov.br
O Edital poderá ser adquirido a partir do dia 22/08/2022 no site: 
www.comprasnet.gov.br ou pelo site/portal da Prefeitura Municipal de Belém: 
www.belem.pa.gov.br/licitacao

Belém/PA, 17 de agosto de 2022
Marcelo Cantão Lopes

Pregoeiro/CGL/SEGEP/PMB

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 94/2022-FMAE
PROCESSO Nº 78/2022 (GDOC Nº 131/2022)

AVISO DE LICITAÇÃO 
RDC Nº 01/2022 – ELETRÔNICO - PROCESSO Nº 8907/2022-SESMA

O Município de Belém, através da Secretaria Municipal de Coordenação Geral 
do Planejamento e Gestão - SEGEP, com sede à Av. Governador José Malcher, n° 
2110, São Brás, através da Comissão Especial de Licitação designada pelo Decreto 
Municipal nº 104.951 de 11 de Agosto de 2022, torna público que, conforme 
autorização do Sr. Secretário Municipal de Saúde - SESMA, fará a Abertura do RDC 
Nº 01/2022 conforme os dados abaixo:
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS PARA A OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESF. PARQUE 
VERDE, ABRANGENDO TODA A REVISÃO DA ESTRUTURA FÍSICA, BEM COMO 
A SUA INFRAESTRUTURA QUE COMPREENDE AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, 
HIDROSSANITÁRIAS, DE LÓGICA, DE AR CONDICIONADO, DE COMBATE A 
INCÊNDIO. ENQUANTO A SUA ESTRUTURA ENGLOBA TODAS AS ESQUADRIAS, 
PAREDES, PAINÉIS, PISOS, AS PINTURAS E REVESTIMENTOS, AS COBERTURAS 
E FORROS, conforme Termo de Referência e demais anexos do Edital de Licitação.
Modo de Disputa: ABERTO
Critério de Julgamento: MENOR PREÇO GLOBAL
Regime de Execução: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO
Disponibilidade do Edital:
www.belem.pa.gov.br e www.comprasgovernamentais.gov.br.
Entrega e abertura das propostas: 23/09/2022, às 09:30h (horário de Brasília).
Local de realização: www.comprasnet.gov.br.

Belém/PA, 17 de agosto de 2022
SILVIO NAZARENO LEAL COSTA

Presidente da Comissão Permanente de Licitação
CGL/SEGEP/PMB

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEVIDES

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SISTEMA

DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2022
Objeto: Registro de preços para aquisição de 320 (trezentas e vinte) bolsas para serem 

utilizadas durante atividade laboral dos agentes comunitários de saúde e dos agentes 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS
ESPÉCIE: 1º Termo Aditivo P. E. nº 001/2022. Contrato nº 20210036. 

Contratante: Fundo Municipal de Saúde. Contratada: S B Comercio de 

Combustivel e Derivados de Petro Eireli, CNPJ: 37.243.114/0001-72. 

Objeto: alteração contratual no valor de R$ 90.228,42, passando o 

Contrato a ter o valor total de R$ 654.489,27, nos termos do art. 65, 

inciso II, alínea ‘d’, da Lei Federal nº 8.666/93. Vigência: 15/07/2022 a 

18/02/2023. Ordenador de Despesa: Jucineide Alves Barbosa; Contrato 

nº 20210038. Contratante: Fundo Municipal de Assistência Social. 

Contratada: S B Comercio de Combustivel e Derivados de Petro Eireli, 

CNPJ: 37.243.114/0001-72. Objeto: alteração contratual no valor de R$ 

12.700,00, passando o Contrato a ter o valor total de R$ 68.006,64, nos 

termos do art. 65, inciso II, alínea ‘d’, da Lei Federal nº 8.666/93. Vigência: 

15/07/2022 a 18/02/2023. Ordenador de Despesa: Joselice Carames de 

Melo; Contrato nº 20210037. Contratante: Prefeitura Municipal de Breves. 

Contratada: S B Comercio de Combustivel e Derivados de Petro Eireli, 

CNPJ: 37.243.114/0001-72. Objeto: alteração contratual no valor de R$ 

208.290,16, passando o Contrato a ter o valor total de R$ 1.335.860,60, 

nos termos do art. 65, inciso II, alínea ‘d’, da Lei Federal nº 8.666/93. 

Vigência: 15/07/2022 a 18/02/2023. Ordenador de Despesa: José Antônio 

Azevedo Leão; Contrato nº 20210028. Contratante: Fundo Municipal de 

Educação. Contratada: S B Comercio de Combustivel e Derivados de 

Petro Eireli, CNPJ: 37.243.114/0001-72. Objeto: alteração contratual no 

valor de R$ 1.040.401,78, passando o Contrato a ter o valor total de R$ 

5.039.374,58, nos termos do art. 65, inciso II, alínea ‘d’, da Lei Federal 

nº 8.666/93. Vigência: 15/07/2022 a 18/02/2023. Ordenador de Despesa: 

Manuelle Espindola dos Reis; Contrato nº 20210077. Contratante: Fundo 

Municipal de Meio Ambiente. Contratada: S B Comercio de Combustivel 

e Derivados de Petro Eireli, CNPJ: 37.243.114/0001-72. Objeto: alteração 

contratual no valor de R$ 20.320,00, passando o Contrato a ter o valor 

total de R$ 101.418,26, nos termos do art. 65, inciso II, alínea ‘d’, da Lei 

Federal nº 8.666/93. Vigência: 15/07/2022 a 18/02/2023. Ordenador de 

Despesa: Carlos Felipe Nemer dos Santos

TERMO ADITIVO DISPENSA Nº 7/2021-220602
Contrato nº 20213312; Contratante: Fmas; Contratada: Sr. Max Cardoso 

Martins; Cpf: 021.762.082-50, Objeto: Locação de imóvel destinado 

a abrigar o Centro de Referência de Assistência Social – Cras Jardim 

Tropical, com o Intuito de atender a Secretaria Municipal do Trabalho E 

Assistência Social, Imóvel Localizado na Rua Ademar de Souza nº 3110, 

Bairro Jardim Tropical, Breves/Pa; Tempo Aditado: 12 Meses; Vigência: 

02 de julho de 2022 a 02 de julho de 2023; Data da Assinatura: 02 de 

julho de 2022.

EXTRATOS DE CONTRATOS
CONTRATO Nº 20213312

Origem: Dispensa nº 7/2021-220602; Contratante: FMAS; Contratada: 

Sr. MAX Cardoso Martins; CPF: 021.762.082-50. Objeto: Locação de 

Imóvel Destinado a Abrigar o Centro de Referência de Assistência 

Social – Cras Jardim Tropical, com o Intuito de atender a Secretaria 

Municipal do Trabalho E Assistência Social, Imóvel Localizado na Rua 

Ademar de Souza nº 3110, Bairro Jardim Tropical, Breves/Pa; Valor Total: 

R$ 50.400,00; Vigência: 01/07/2021 a 01 de julho de 2022; Assinatura: 

01/07/2021.

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
DISPENSA Nº 7/2021-220602

A Comissão de Licitação do Município de Breves, Através do Fundo 

pela Sr.ª. Joselice Carames de Melo, Secretária Municipal do Trabalho 

e Assistência Social, faz publicar o Extrato Resumido do Processo de 

Dispensa de Licitação a Seguir: Objeto: Locação de imóvel destinado 

a abrigar o Centro de Referência se Assistência Social - CRAS Jardim 

Tropical, com o intuito de atender a Secretaria Municipal do Trabalho e 

Assistência Social, imóvel localizado na Rua Ademar de Souza nº 3110, 

Bairro Jardim Tropical, Breves/Pa; Contratada: Sr. Max Cardoso Martins; 

CPF: 021.762.082-50. Fundamento Legal: art. 24, inciso X, da Lei nº 

8.666/93 e suas alterações posteriores.

Gisele Silva Valente - Presidente da CPL Breves

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 041/2022-PMC

Objeto: Registro de preços para eventual contratação de empresa 

constantes no Termo de Referência, Anexo I. O edital completo está à 

disposição dos interessados nos sites www.prefeituradecameta.pa.gov.

TCM/PA: www.tcm.pa.gov.br. Abertura: 30de Agosto de 2022 às 15h00min 

Victor Correa Cassiano - Prefeito Municipal de Cametá

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2022-PMC/SMS
Objeto: Contratação de empresa especializada para aquisição de 

equipamento e material permanente para atenção básica em saúde 

bucal, conforme emenda parlamentar Proposta nº 11311.333000/1220-

Termo de Referência, Anexo I. O edital completo está à disposição 

dos interessados nos sites www.prefeituradecameta.pa.gov.br; www.

www.tcm.pa.gov.br.  Abertura: 30de Agosto de 2022 às 09h00min (horário 

Victor Correa Cassiano - Prefeito

TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2022-PMC
Objeto: Manutenção e conservação preventiva e rotineira em extensão de 

18,79 Km na Vicinal da fazenda no trecho entre Vicinal da Vacaria/Vicinal 

02 de Setembro de 2022 às 09h00min (horário de Brasília). O edital 

completo e seus anexos estão à disposição dos interessados no site www.

tcm.pa.gov.br e Geo Obras (www.tcm.pa.gov.br/portal-do-jurisdicionado/

Victor Correa Cassiano - Prefeito

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 06/2022-PMC/SEMED

Professora Osvaldina Muniz, Bairro São Benedito – Cametá/Pa. O 

edital completo está à disposição dos interessados no site www.

Geo Obras www.tcm.pa.gov.br/portal-do-jurisdicionado/sistema/geo-obras. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA

AVISO DE RATIFICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº 019-2022 - INEXIGIBILIDADE Nº 6/2022-019
Objeto: Prestação de serviços de engenharia sanitária para ser executado no 

departamento de vigilância em Saúde. Contratada: Gabriela Doce Silva Coelho de 

Souza, CPF nº 031.122.452-02. Fundamento Legal: Art. 25, inciso II, c/c Art. 13 inciso 

III da Lei Federal nº 8.666/93. Vigência: 12 (doze) meses. Valor Global: R$ 58.440,00. 

Francisco Ferreira Freitas Neto - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO POÇO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: 1º Termo Aditivo dos Contratos Decorrentes do Pregão nº 

043/2021 – PMCP – PE – SRP. Objeto dos contratos: Contratação de 

empresa para aquisição de medicamentos farmácia básica, similares 

psicotrópicos, para manutençao no atendimento de saúde de Capitão 

Poço. Contrato nº 2022230305 Contratante: Fundo Municipal de Saúde; 

Contratado: J E S Fonseca Comércio - Me, CNPJ nº 04.707.391/0001-

30. O presente Termo Aditivo objetiva o reequilíbrio do valor do contrato 

de R$ 53.934,50 (Cinquenta e três mil, novecentos e trinta e quatro 

reais e cinquenta centavos) passando o valor do contrato ser R$ 

707.665,50(setecentos e sete mil, seiscentos e sessenta e cinco reais 

e cinquenta centavos) com vigência de 17 de agosto de 2022 até 23 de 

março de 2023 nos termos do art.65, inciso II, alínea “d” da Lei Federal 

nº 8.666/93. Contrato nº 2022230306. Contratante: Fundo Municipal de 

Saúde; Contratado: Altamed Distribuidora de Medicamentos Ltda, CNPJ 

nº 21.581.445/0001-82. O presente Termo Aditivo objetiva o reequilíbrio 

do valor do contrato de R$ 58.820,50 (cinquenta e oito mil, oitocentos e 

vinte reais e cinquenta centavos) passando o valor do contrato ser R$ 

1.182.031,00(um milhão, cento e oitenta e dois mil, trinta e um reais) com 

vigência de 17 de Agosto de 2022 até 23 de março de 2023 nos termos 

do art.65, inciso II, alínea “d” da Lei Federal nº 8.666/93.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
P.E Nº 015/2022

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

Municipal de Obras e Transportes na recuperação de estradas vicinais, conforme 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ AÇU
EXTRATO DE CONTRATO

CONCORRÊNCIA Nº 002/2022
Objeto: Contratação de contratação de empresa especializada na revitalização 

do Balneário Pau Cheiroso no Município de Igarapé-Açu, referente ao Convênio 

e Obras Públicas -  e o Município de Igarapé-Açu. Contrato nº 242/2022: 

Prefeitura Municipal de Igarapé-Açu, CNPJ nº 05.149.117/0001-55e a empresa 

4.003.568,21 (quatro milhões e três mil e quinhentos e sessenta e oito reais e vinte 

e um centavos).

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJUÍ DOS CAMPOS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO 002/2022-SEMINF -

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073/2022-PMMC
Objeto: Aquisição de uma retroescavadeira para atender a Secretaria 

Municipal de Infraestrutura do Município de Mojuí dos Campos. Disponibilidade 

do Edital 18/08/2022 no endereço www.mojuidoscampos.pa.gov.br ou 

www.portaldecompraspublicas.com.br. Início da entrega de propostas: 

18/08/2022. Abertura das propostas: 01/09/2022 as 9h30min no site www.

portaldecompraspublicas.com.br.

Rosani Patrícia Castro Oliveira - Pregoeira Municipal/Decreto 04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO

RETIFICAÇÃO

ONDE SE LÊ: LEIA-SE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE

SANTA MARIA DO PARÁ/PA

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇO
A Prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará/Pa torna público o extrato da Ata 

de Registro de Preço 023/2022, oriunda do PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 029/2022, para Registro de Preço para futura e eventual contratação 

de serviços de realização de levantamento de saúde de atenção básica com 

ocorrência de doenças constantes do guia nacional de vigilância epidemiológica 

para prevenção, controle e planejamento de ações, objetivando atender as 

necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Santa Maria do Pará. 

Vencedora: Heal Institute Ltda, CNPJ: nº 46.536.577/0001-13. Valor R$ 

2.562.750,00 (dois milhões quinhentos e sessenta e dois mil setecentos e 

cinquenta reais). Vigência: 17/08/2022 a 17/08/2023.

Alcir Costa da Silva - Prefeito Municipal de Santa Maria do Pará

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022

Objeto: Registro de preço para futura e eventual contratação de serviços de 

realização de levantamento de saúde de atenção básica com aplicação de 

doenças constantes do guia nacional de vigilância epidemiológica para prevenção, 

controle e planejamento de ações, objetivando atender as necessidades da 

Secretaria Municipal de Saúde de Santa Maria do Pará. Empresa Homologada: 

Heal Institute Ltda, CNPJ: nº 46.536.577/0001-13. Valor R$ 2.562.750,00(dois 

milhões quinhentos e sessenta e dois mil setecentos e cinquenta reais).

Alcir Costa da Silva - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE

SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 9/2022-017

Objeto: Registro de preço para futura e eventual contratação de pessoa 

jurídica para prestação de serviços especializados e continuados em 

coleta, tratamento e transporte de resíduos dos serviços de saúde (lixo 

hospitalar) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde 

de São Sebastião da Boa Vista/PA. A abertura será no dia 31/08/2022 

às 14:00h, 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

ESTADO DO PARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Dando continuidade a Concorrência n° 002/2022-TCM/
PA, que tem por objeto a contratação dos serviços 
de publicidade prestados por intermédio de agência 
de propaganda, AVISAMOS que a sessão de Abertura 
do Invólucro nº 02 - Via Identificada do Plano de 
Comunicação Publicitária, para fins de cotejo com 
a Via Não Identificada, bem como o resultado geral 
das Propostas Técnicas, após análise e julgamento 
realizado pela Subcomissão Técnica, será realizada 
no dia 19/08/2022, às 10h, na sala da SCCL/DAD, do 
segundo andar do prédio sede deste Tribunal, conforme 
prevê o inciso VII, § 4º, Art. 11 da Lei nº 12.232/2010 e 
item 12.5 do Edital da Concorrência.  
JONAS SILVA DOS SANTOS - Presidente da CEL/TCMPA

AVISO DE LICITAÇÃO
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