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AVISOS, ATAS 
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Paulo Guedes sugere a venda de praias 
Apesar de a Constituição Federal proibir a venda de praias, posto que são bens públicos de uso comum do povo, o 
ministro da Economia defende a venda desses espaços públicos, alegando que não são bem geridos pelo governo 

INACREDITÁVEL 

 

UOL/FOLHAPRESS 

 

O ministro da Eco-
nomia, Paulo 
Guedes, defen-
deu, durante 

participação no Flow Pod-
cast ontem, a venda de 
praias. Segundo o econo-
mista, esses espaços pú-
blicos não são bem ge-
ridos pelo governo. “Por 
exemplo, tem um grupo de 
fora que quer comprar uma 
praia numa região impor-
tante do Brasil. Quer pagar 
US$ 1 bilhão. Aí você che-
ga lá e pergunta: ‘Vem cá, 
vamos fazer o leilão des-
sa praia?’. ‘Não, não pode’. 
‘Por quê?’. ‘Isso é da Mari-
nha’”, diz o ministro. 

“’E quanto é que a gen-
te recebe por isso aí?’. ‘A 
gente pinta lá o quartel 

deles uma vez por ano, lá, 
a gente pinta’. Como é que 
pode um negócio desse? É 
mal gerido o ‘troço’, não 
é de ninguém. Quando é 
do governo, não é de nin-
guém”, completou. 

A Constituição Federal 
proíbe a venda de praias. 
“Praias são bens públicos 
de uso comum do povo, 
sendo assegurado, sempre, 
livre e franco acesso a elas 
e ao mar, em qualquer di-
reção e sentido, ressalva-
dos os trechos considera-
dos de interesse de segu-
rança nacional ou incluídos 
em áreas protegidas por le-
gislação específica”. 

No caso de ilhas, a ofer-
ta acontece por meio de 
uma cessão onerosa -que é 
uma prática utilizada para 
captar recursos financei-
ros por meio da explora-
ção de seus recursos mine-

rais e naturais. O terreno 
só pode ser pedido de vol-
ta caso haja inadimplência 
por parte do proprietário 
ou em situação de guerra. 

 
ORÇAMENTOZINHO 
Durante a conversa, Paulo 

Guedes também disse que 
“a direita também é dana-
da” e gosta de privilégios 
dentro do Orçamento. “A 
direita também é danada, 
gosta de um orçamentozi-
nho para encostar lá e puxar 
favores e privilégios para 
eles mesmos”, afirmou. 

Em 2020, foi criado o 
“orçamento secreto”, sis-
tema iniciado a partir de 
um acordo entre o go-
verno Jair Bolsonaro e o 
Congresso Nacional para 
que uma parte significati-
va das verbas federais seja 
administrada por deputa-
dos e senadores. 

Paulo Guedes defendeu ontem, ao participar do Flow Podcast, a venda de praias públicas 
FOTO: REPRODUÇÃO/FLOW PODCAST 

Quem administra essa 
verba secreta é o rela-
tor, hoje o deputado Hugo 
Leal (PSD-RJ), em acor-
do com os presidentes da 

Câmara, Arthur Lira (PP-
AL), e do Senado, Rodri-
go Pacheco (PSD-MG) -
PP e PSD são partidos que 
formam o chamado cen-

Consumidor vai escolher de quem comprar energia 
ALTA TENSÃO 

 
Glauce Cavalcanti 
 

ANGÊNCIA GLOBO 

 

Uma portaria publicada 
nesta quarta-feira pelo Mi-
nistério de Minas e Ener-
gia passa a permitir que to-
dos os consumidores de alta 
tensão no país possam esco-
lher de quem querem com-
prar energia. A medida, que 
começa a vigorar em janeiro 
de 2024, alcança aproxima-
damente 106 mil novas uni-
dades consumidoras, sobre-
tudo em comércio e indús-
tria, beneficiando pequenas 
e médias empresas. 

Esse novo grupo de con-
sumidores poderá com-
prar energia do mercado 
livre, no qual é possível fe-

char contrato diretamente 
com geradoras, como op-
ção ao mercado regulado 
que atua via distribuido-
ras. Hoje, o mercado livre já 
responde por 38% do con-
sumo energético do país, al-
cançando mais de 30 mil 
unidades de consumo. 

Segundo o MME, essa 
abertura de mercado - que 
vem na sequência à consulta 
pública feita sobre essa mu-
dança - vai colaborar para 
ampliar a concorrência no 
setor e puxar preços mais 
competitivos. 

“A Abertura do mercado 
traz maior liberdade de es-
colha para os consumidores, 
com a consequente amplia-
ção da competitividade, ao 
permitir o acesso a outros 
fornecedores além da dis-
tribuidora. A abertura traz 

também autonomia ao con-
sumidor, que pode gerenci-
ar suas preferências, poden-
do optar por produtos que 
atendam melhor seu perfil 
de consumo, como os horá-
rios em que necessita con-
sumir mais energia. Além 
disso, a concorrência tende 
a proporcionar preços mais 
interessantes, melhorando a 
eficiência do setor elétrico e 
da economia brasileira”, dis-
se a pasta em nota. 

Atualmente, o mercado 
livre é acessível a consumi-
dores com demanda con-
tratada superior a 1.000 ki-
lowatts e também àqueles 
com demanda mínima de 
500 kilowatts, sendo que 
neste segundo caso isso só 
pode ser feito usando fon-
tes renováveis, como eólica 
e solar, por exemplo. 

Com a medida, os mais 
de cem mil consumidores 
que passarão a poder com-
prar do mercado livre estão 
na faixa de consumo infe-
rior a 500 kW. Quase me-
tade deles, ou 45,6%, es-
tão no comércio e outros 
34,5% na indústria. 

A Associação Brasileira de 
Comercializadores de Ener-
gia (Abraceel) estima que, 
com a abertura, o merca-
do livre poderá avançar para 
quase metade, ou 48%, de 
todo o consumo de energia 
no país. Rodrigo Ferreira, 
presidente-executivo da en-
tidade, frisa esse segmento é 
atraente por oferecer ener-
gia com preços entre 30% 
e 40% menores que o do 
mercado cativo, onde estu-
am as distribuidoras com ta-
rifas pré-estabelecidas. 

INSS vai liberar bloqueio de 
mensalidade de sindicato 
SERVIÇO 

 
Cristiane Gercina 
 

FOLHAPRESS 

 

O INSS (Instituto Nacio-
nal do Seguro Social) irá li-
berar, a partir de segunda-
feira (3), o serviço de blo-
queio e desbloqueio de bene-
fício para cobranças de men-
salidade de sindicatos e as-
sociações de aposentados e 
pensionistas. 

A portaria 1.060, publica-
da no Diário Oficial da Uni-
ão desta terça-feira (27), 
permite que o órgão ofere-
ça o novo serviço. 

O bloqueio e desbloqueio 
poderá ser feito de forma re-

mota. Para isso, é preciso ter 
senha e acessar o aplicativo 
ou site Meu INSS. O aposen-
tado também poderá utilizar 
a Central Telefônica 135, que 
funciona de segunda a sába-
do, das 7h às 22h. 

Nos casos em que o cida-
dão não tiver acesso nem à 
internet nem a um telefone, 
poderá pedir o bloqueio e 
desbloqueio em uma agência 
da Previdência Social, mas, 
para isso, é preciso agen-
dar o atendimento. O segura-
do deverá escolher o serviço 
“Atendimento Simplificado”. 

Será necessário apresen-
tar documento de identifi-
cação com foto ou docu-
mento do procurador ou 
representante legal. 

trão, conhecido por apoi-
ar o presidente em exer-
cício mediante cargos em 
ministérios ou acesso à 
verba pública. 

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
DE RONDON DO PARÁ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2022-059 FME
Objeto: Registro de preços para futura e eventual 
aquisição de bebedouros industriais para atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Educação, 
através do Fundo Municipal de Educação de Rondon do 
Pará. Abertura: 11/10/2022 às 09:00 horas (horário de 
Brasília-DF). Local: Sala da CPL/CEL – Prédio da PMRP.
O edital e anexos encontram-se a disposição na Sala 
da CPL no horário das 08:00 às 14:00, nos sítios www.
rondondopara.pa.gov.br e https://www.tcm.pa.gov.br 
Informações: 94-99205-6538 ou cplrondondopara@
yahoo.com.br

Rondon do Pará, 28 de Setembro de 2022
Alberto Abreu Araujo - Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA
EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Decorrente: Pregão Eletrônico Nº 013/2021-PE-PMA. Contratante: 
Prefeitura Municipal de Abaetetuba/Secretaria Municipal de Saúde. Objeto: 
Termo Aditivo de 25% dos quantitativos referente contrato administrativo 
nº 2022/015- PE-PMA, do Pregão Eletrônico nº 013/2021-PE-PMA. 
Origem: Contrato nº 2021/015. Contratado: Paramed Distribuidora De 
Medicamentos Ltda - Epp, inscrito no CNPJ: nº 16.647.278/0001-95. 1º 
termo aditivo de 25% dos quantitativos de contrato celebrado entre as 
partes consoante com os termos do Art. 57, II, § 2º. Assinado em 26 de 
setembro de 2022.
Decorrente: Pregão Eletrônico Nº 013/2021-PE-PMA. Contratante: 
Prefeitura Municipal de Abaetetuba/Secretaria Municipal de Saúde. Objeto: 
termo aditivo de 25% dos quantitativos referente contrato administrativo nº 
2022/016- PE-PMA, do Pregão Eletrônico nº 013/2021-PE-PMA. Origem: 
Contrato nº 2021/016. Contratado: R. S. Lobato Neto Eireli, inscrito no 
CNPJ: 38.028.373/0001- 43. 1º termo aditivo de 25% dos quantitativos de 
contrato celebrado entre as partes consoante com os termos do Art. 57, II, 
§ 2º. Assinado em 26/09/2022.
Decorrente: Pregão Eletrônico Nº 013/2021-PE-PMA. Contratante: 
Prefeitura Municipal de Abaetetuba/Secretaria Municipal de Saúde. Objeto: 
termo aditivo de 25% dos quantitativos referente contrato administrativo Nº 
2022/013- PE-PMA, do Pregão Eletrônico nº 013/2021-PE-PMA. Origem: 
Contrato nº 2021/013. Contratado: Altamed Distribuidora de Medicamentos 
Ltda, inscrito no CNPJ: nº 21.581.445/0001-82. 1º termo aditivo de 25% 
dos quantitativos de contrato celebrado entre as partes consoante com os 
termos do Art. 57, II, § 2º. Assinado em 26 de setembro de 2022.
Decorrente: Pregão Eletrônico Nº 011/2021-PE-PMA. Contratante: 
Prefeitura Municipal de Abaetetuba/Secretaria Municipal de Saúde. Objeto: 
termo aditivo de 25% dos quantitativos referente contrato administrativo nº 
2022/025- PE-PMA, do Pregão Eletrônico nº 013/2021-PE-PMA. Origem: 
Contrato nº 2021/025. Contratado: Expresso Nordeste Transporte Eirel, 
inscrito no CNPJ: nº 22.652.271/0001-64. 1º termo aditivo de 25% dos 
quantitativos de contrato celebrado entre as partes consoante com os 
termos do Art. 57, II, § 2º. Assinado em 26 de setembro de 2022.

Charles Cezar Tocantins de Souza - Secretário Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ABEL FIGUEIREDO
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO
Nº 2/2022-004 - FME

Objeto: Contratação de empresa para construção 
de uma sala de aula com capacidade ra 50 
(cinquenta) alunos, com objetivo de atender quando 
necessário como auditório da escola Municipal 
de Ensino Fundmental Alacid da Silva Nunes 
no Municipo de Abel Figueiredo/PA. Abertura: 
17/10/2022 às 09:00horas (horário de Brasília-DF).  
Local: https: www.portaldecompraspublicas.com.
br Recebimento das propostas até às 08:59 horas 
do dia 17/10/2022, o edital e anexos encontram-se 

portaldecompraspublicas.com.br e https:www.
tcm. pa.gov.br Informações 94-3342-1333 ou 

Abel Figueiredo, 28 dde Setembro de 2022.
Maria do Carmo Oliveira - Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA
PREGÃO ELETRÔNICA SRP Nº 051/2022

Refere-se à fornecimento de pneus, câmaras de ar, protetores e demais, para futura 
e eventual contratação, para atender diversos Fundos, Secretarias e Setores da 
Prefeitura Municipal de Altamira. Abertura: 13/10/2022, 10:00h (horário local) site 
www.portaldecompraspublicas.com.br. Os interessados poderão obter informações 
e retirar o edital nos sites:www.portaldecompraspublicas.com.br,www.tcm.gov.
br,www.altamira.pa.gov.br, ou através do e-mail licitacaoaltamira2022@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.

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 081/2022-SEMAPS
Refere-se à Registro de Preços para contratação de empresa para aquisição 
de materiais de kits Maternidade. Abertura: 11/10/2022, às 10:00 horas 
(horário local) no site www.portaldecompraspublicas.com.br. Os interessados 
poderão obter maiores informações e retirar o edital completo pelos sites: www.
portaldecompraspublicas.com.br,www.tcm.gov.br,www.altamira.pa.gov.br, ou 
através do 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.

Lillian Witte Nogueira de Oliveira - Pregoeira
SUSPENSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 074/2022

Preffeitura Municipal de Altamira, por intermédio de seu pregoeiro e equipe de 
apoio, torna público para conhecimento dos interessados a suspensão do Pregão 
Eletrônico 74/2022 - SESMA, tipo Menor Preço, relativo ao Processo Administrativo 
2504002/2022-PMA. Objeto: serviços de telefonia móvel pessoal (SMP). Tendo em 
vista a solicitação de suspensão do pregão eletrônico 074/2022-SESMA, sem data 
prevista de abertura. 28 de setembro de 2022. 

José Jorge de Farias - Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 074/2022/PMAP
Objeto: Aquisição de pneus, câmara de ar e baterias, destinado a atender 
as necessidades da prefeitura municipal de Aurora do Pará. A sessão 
pública de Pregão Eletrônico terá início com a divulgação das propostas 
de preços e etapa de lances no dia 13/10/2022, às 08:30 horas. O edital 
estará disponível nos sites: O edital estará disponível nos sites: https://
auroradopara.pa.gov.br/licitacao.php e www.comprasnet.gov.br e e-mail: 
licitacaoaurorapara@gmail.com, a partir da data da publicação.

Antonia Tassila Farias de Araújo - Pregoeira/PMAP

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA
AVISO DE CONVOCAÇÃO PARA

SESSÃO DE ABERTURA DE PROPOSTA
CONCORRÊNCIA N° 3011/2022

Objeto: Execução da seguinte obra: retomada da obra de construção do 
novo Terminal Rodoviário de Barcarena. A CPL da Prefeitura Municipal de 
Barcarena, após cumprimento à norma inscrita na letra do art. 109, I, alínea 
“a”, c/c § 1°, e art. 48, § 3°, da Lei n°. 8.666/93; e item 16, subitem 16.16, 
do edital, e para cumprir o que dispõe o art. 43, II e III da referida lei, bem 
como item 15, subitens 15.8 e 15.9, do edital, torna público aos interessados 
e convoca a empresa habilitada (O. Souto Pantoja & Cia Ltda) para a 
sessão pública de abertura do envelope n° 02, que contém sua proposta de 
preços, e devolução do envelope lacrado e inviolado contendo a proposta da 

de reuniões da PMB, mesmo local de realização da sessão de abertura, 
e iniciará, pontualmente, às09h00min do dia 30 de setembro de 2022. A 
empresa inabilitada foi alijada do certame e não poderá participar das fases 
subsequentes do processo, conforme art. 41,§ 4°, da Lei n° 8.666/93. A 
presença do representante legal da empresa habilitada é de fundamental 
importância para continuidade do processo, porém, o não comparecimento 
dele ou de algum outro licitante e/ou interessado, no dia, hora e local 
designados, não impedirá que a sessão aconteça, não cabendo reclamação 
de qualquer natureza.

AVISO DE CONVOCAÇÃO PARA
SESSÃO DE ABERTURA DE PROPOSTA

CONCORRÊNCIA N° 3012/2022
Objeto: Execução da seguinte obra: construção do píer em concreto armado 
na praia do Caripi, município de Barcarena, PA. A CPL da Prefeitura Municipal 
de Barcarena, após cumprimento à norma inscrita na letra do art. 109, I, alínea 
“a”, c/c § 1°,e art. 48, § 3°, da Lei n° 8.666/93; e item 16, subitem 16.16, 
do edital, e para cumprir o que dispõe o art. 43, II e III da referida lei, bem 
como item 15, subitens 15.8 e 15.9, do edital, torna público aos interessados e 
convoca a empresa habilitada (PPB Engenharia Ltda) para a sessão pública de 
abertura do envelope n° 02, que contém sua proposta de preços, e devolução 
do envelope lacrado e inviolado contendo a proposta da empresa inabilitada 

mesmo local de realização da sessão de abertura, e iniciará, pontualmente, 
às09h00min do dia 04 de outubro de 2022. A empresa inabilitada foi alijada 
do certame e não poderá participar das fases subsequentes do processo, 
conforme art. 41,§ 4°, da Lei n° 8.666/93. A presença do representante legal 
da empresa habilitada é de fundamental importância para continuidade do 
processo, porém, o não comparecimento dele ou de algum outro licitante e/
ou interessado, no dia, hora e local designados, não impedirá que a sessão 
aconteça, não cabendo reclamação de qualquer natureza.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA
AVISO DE SUSPENSÃO

PREGÃO ELETRÔNICO 9087/2022
A Prefeitura Municipal de Barcarena, através da Pregoeira, designada pela 
Portaria nº. 0045/2022-GPMB, em conformidade com a Lei Federal nº 
10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Municipal 1216/2017 
e 0859/2013 e disposições do edital que disciplina a Licitação, AVISA 
aos interessados que a abertura da sessão pública do nº 9087/2022 que 
tem por objeto o registro de preços para eventual aquisição de materiais 
e equipamentos cirúrgicos, visando atender as demandas de cirurgias 
realizadas no hospital e maternidade Dr. Afonso Rodrigues de Almeida 
Neves, do Município de Barcarena, estado do Pará, com abertura prevista 
para o dia 28 de setembro de 2022 às 09h, FICA SUSPENSA sem data 
prevista, motivada pela a mediação de impugnação e possíveis alterações 
no Termo de Referência – Anexo I do Edital devido.
Esmerya Polliana de Araujo Farias - Pregoeira/Decreto nº 0045/2022-GPMB

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 9089/2022
Objeto: Registro de preço para eventual e futura contratação de empresa 
especializada em serviço comum de engenharia elétrica para fornecimento 
e implantação de sistemas de geração de energia solar fotovoltaica com 
monitoramento da geração de energia para o município de Barcarena/Pa, 
Estado do Pará. Data de abertura: 11/10/2022 às 09h00min. O Edital e seus 
anexos estarão à disposição dos interessados a partir do dia 29/09/2022 
no sítios ttps://barcarena.pa.gov.br/portal-da-transparencia/licitacoes/ 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 - Pregoeiro

O Pregoeiro/CGL/PMB, comunica aos interessados no PREGÃO ELETRÔNICO SRP 
Nº 103/2022, cujo objeto é Registro de Preços, para futura e eventual “AQUISIÇÃO 
DE DIETAS ENTERAIS LIQUIDAS E SUPLEMENTO ALIMENTAR”, objetivando 
abastecer o Programa Melhor em Casa, Centro de Atenção à Saúde à Doenças 
Infectocontagiosas Adquiridas e os estabelecimentos de Urgência e Emergência 
de Saúde da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELÉM – SESMA, que foi 
SUSPENSA a abertura da licitação agendada para o dia 29/09/2022 às 09h00, para 
os devidos ajustes no Termo de Referência c/c Edital. Sendo agendada nova data 
com contagem de prazo para o dia 17/10/2022 às 09h00 (horário de Brasília/DF), 
com Edital RETIFICADO, e poderá ser adquirido a partir do dia 29/09/2022 no site 
Comprasnet: www.comprasnet.gov.br ou pelo site/portal da Prefeitura Municipal de 
Belém: www.belem.pa.gov.br. UASG: 925387.

Belém/PA, 28 de setembro de 2022
José Guedes da Costa Júnior

Pregoeiro/CGL/PMB

AVISO DE SUSPENSÃO E NOVA DATA DE ABERTURA  
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 103/2022-SESMA - PROCESSO: 14932/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO
AVISO DE ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇO

ADESÃO Nº A/2022-250806
Considerando o aceite a adesão da Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do 
Pará (órgão gerenciador), a análise da Comissão Permanente de Licitação e 
do Parecer Jurídico favorável à adesão da referida Ata SRP nº 0021/2021, 
oriunda do Pregão Eletrônico SRP nº 0045/2021- cujo objeto foi “Registro 
de Preços para futura e eventual contratação de empresa para recuperação 
de vias urbanas com recapeamento e tapa-buraco com massa asfaltica, 
objetivando atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Santa Barbara 
do Pará/Pa”. Sendo vencedora a empresa: M. P. da Conceicao Eireli, CNPJ 
32.599.840/0001-09. Base legal: decreto nº 7.892,de 23 janeiro de 2013.

EXTRATO DE ADESÃO
CONTRATO Nº 20220509-04

Contratante: Prefeitura Municipal. Contratada: M. P. da Com Conceicao eireli, 
CNPJ: 32.599.840/0001-09. Valor Total: R$ 1.009.927,85 (um milhão, nove 
mil, novecentos e vinte e sete reais e oitenta e cinco centavos), cujo objeto: 
Contratação de empresa para recuperação de vias urbanas com recapeamento 
e tapa-buraco com massa asfáltica objetivando atender as necessidades da 
Prefeitura Municipal Por esta Prefeitura Municipal de Bonito/Pa. Vigência: 
60 (Sessenta) dias, a Partir da Assinatura do Contrato. Assinatura Contrato: 
05/09/2022.

Nickerson Cavalcantes Geraldo - Prefeito em exercício

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES
AVISOS DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 2/2022-092001
O Presidente da Comissão Especial de Licitação da Secretaria Municipal 
de Educação, comunica que no dia 14/10/2022, às 08:00 hs (horário local), 
no Prédio da Prefeitura Municipal de Breves, situado na Praça 03 de 
Outubro, nº 01, Centro – Breves – Pará, realizará Licitação na Modalidade 
Tomada de Preço, objetiva: Contratação de empresa especializada para a 
execução da obra de construção das unidades escolares (com passarela 
de acesso) e alojamento de professores: Luz de Sião, Adolfo Rebelo, Nova 
Esperança, Monte Horebe e São João da Galileia, Localizadas na Zona 
Rural do Município de Breves/Pa, Sob Gestão da Secretaria Municipal de 
Educação. O Edital encontra-se à disposição dos interessados no endereço 
acima, no horário das 08:00h às 14:00h. No Portal do TCM - GEOOBRAS, 
Transparência Municipal pelo sítio eletrônico: https://breves.pa.gov.br e no 
e-mail: cpleducaaobreves@gmail.com.

Theyd Chrystian Correa Ribeiro - Presidente da CEL - FME e FUNDEB
TOMADA DE PREÇO Nº 2/2022-230901

O Presidente da Comissão Especial de Licitação da Prefeitura Municipal de 
Breves/PA, comunica que no dia 14/10/2022, às 08:00 hs (horário local), no 
Prédio da Prefeitura Municipal de Breves, situado na Praça 03 de outubro, 
nº 01, Centro – Breves – Pará, realizará licitação na modalidade tomada de 
preço, objetiva: Contratação de empresa especializada para a execução 
dos serviços de instalação elétrica de iluminação do Estádio Municipal de 

entre o Ministério do Esporte e a Prefeitura Municipalde Breves/Pa. O Edital 
encontra-se à disposição dos interessados no endereço acima, no horário 
das 08:00h às 14:00h. No Portal do TCM - GEOOBRAS, Transparência 
Municipal pelo sítio eletrônico: https://breves.pa.gov.br e no e-mail: 
cplbreves2021@gmail.com.

Edenilson Sales Ferreira Tavares - Presidente da CEL - PMB
AVISOS DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2022-070701
Objeto: Contratação de empresa especializada para a execução da obra de 
urbanização da orla com construção de muro de arrimo com rampa e arrimo 
em concreto armado nas Avenidas: Gurupá e Bagre (Beira Rio), Conforme 
emenda Parlamentar Proposta nº 31880001. Vencedor: J.S.P. Construtora 
e Transportadora Ltda, com o valor total de R$ 809.768,12. Homologo a 
Licitação na forma da Lei nº 8.666/93.

José Antonio Azevedo Leão
TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2022-071801

Objeto: Contratação de empresa especializada para a execução da obra 
civil de reforma da Escola Municipal Dr. Lauro Sodré, localizada na Av. 
Rio Branco, Zona Urbana do Município de Breves/Pa. Vencedor G.C.P 
Machado Comércio e Serviços, com o valor total de R$ 404.800,92 
(quatrocentos e quatro mil, oitocentos reais e noventa e dois centavos). 
Homologo a Licitação na forma da Lei nº 8.666/93.

Manuelle Espindola dos Reis - Secretária Municipal de Educação
TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2022-080801

Objeto: Contratação de Empresa Especializada Para a Execução da Obra 
Civil de reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental “Estevão 
Gomes’’, localizada na Av. Portel, Zona Urbana do Município de Breves/
Pa, conforme Convênio nº 28/2022 celebrado entre a Secretaria de Estado 
de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas – Sedop e a Prefeitura 
Municipal de Breves/Pa. Vencedor Smp Construções Comércio e Serviços 
Eireli, com o valor total de R$ 527.761,96 (quinhentos e vinte e sete mil, 
setecentos e sessenta e um reais e noventa e seis centavos). Homologo a 
Licitação na forma da Lei nº 8.666/93.

Manuelle Espindola dos Reis -  Secretária de Educação
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 20220297

Origem: Tomada de Preços Nº 2/2022-070701; Contratante: Prefeitura 
Municipal de Breves; Contratada(o): J.S.P. Construtora e Transportadora 
Ltda; Objeto: Contratação de empresa especializada para a execução 
da obra de urbanização da orla com construção de muro de arrimo com 
rampa e arrimo em concreto armado nas Avenidas: Gurupá e Bagre (Beira 
Rio), Conforme emenda Parlamentar Proposta nº 31880001; Valor Total: 
R$ 809.768,12; Vigência: 26/09/2022 a 25/03/2023. Assinatura 26/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2022- PMC - SRP
Objeto: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresas 
especializadas na prestação de serviços de manutenção, bem como de 
fornecimento de materiais e peças visando a conservação e reparação dos 
sistemas de abastecimento de água do Município de Capanema/Pa. Sessão 
Pública: 11/10/2022 às 09h, horário de Brasília. Edital disponível em: www.
portaldecompraspublicas.com.br. Informações e-mail: cpl.capanema2017@
gmail.com/pregoeiracapanema@gmail.com.

Laise Martins Leal - Pregoeira
EXTRATO DE CONTRATO

INEXIGIBILIDADE Nº 030-2022
Contrato nº 1008002-2022. Inx. nº 6/2022-030. Contratante: Município 
de Capanema/Prefeitura Municipal. Contratado: Nana Patrícia Lisboa de 
Andrade com CPF nº 015.746.282-08. Objeto: Contratação de prestação de 

da Secretaria Municipal de Planejamento. Fundamento Legal: Art. 25, inciso 
II, C/C com Art. 13, Inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93. Vigência: 12 (doze) 
meses. Valor Global: R$24.000,00. Data de Assinatura: 10/08/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N° 027/2022/PMC
A Prefeitura Municipal de Castanhal, através da Secretaria Municipal 
de Suprimento e Licitação - Comissão Permanente de Licitação/CPL, 
nomeada pela Portaria n° 793/22 de 09/05/2022, com sede à Av. Barão do 
Rio Branco, n° 2232, Bairro: Centro, neste Município de Castanhal/Pará, 
torna público a abertura e julgamento da licitação na modalidade tomada de 
preços sob o critério de julgamento menor preço global” para contratação 
de empresa especializada para reforma e ampliação da sede gourmet 
do Sindicato Rural deste Município de Castanhal/Pará.  Participantes: 

antes do recebimento e abertura das propostas. Data do recebimento e 
abertura dos documentos de habilitação e propostas: 18/10/2022, às 
09:00 horas no Auditório da Secretaria Municipal de Indústria e Comércio/
SEMICS localizado na Av. Altamira, n.° 850, Bairro: Nova Olinda, neste 
Município de Castanhal/Pará.  Edital: Poderá ser obtido no prédio da PMC, 
Secretaria Municipal de Suprimento e Licitação, localizado na Av. Barão do 
Rio Branco, n° 2232, Bairro: Centro, neste Município de Castanhal/Pará, 
através do e-mail:  licitacao.supri@castanhal.pa.gov.br  ou através do site: 
http://castanhal.cr2transparencia.com.br/categoria/licitacoes/.

Sílvio Roberto Monteiro dos Santos - Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI
AVISO DE ADIAMENTO

O Município de Juruti/Pa, torna público aos interessados o adiamento da 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2022, cujo o objeto é a 
contratação de empresa capacitada para prestação de serviços de locação 

das demandas do Gabinete da Prefeita. A nova data da abertura do certame 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 202209200020 - TP/CPL/PMM
Objeto: Contratação de empresa especializada para a execução da obra de 
construção das Emef: Umarizal – Alto Moju e Pedreira – Médio Moju, Zona Rural do 
Município de Moju/Pa. Abertura: 18/10/2022, às 10h00min. 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 PLACAS
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Placas, através da sua comissão permanente de 
licitação, torna público a quem possa interessar que realizará licitação na 
modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2022. Objeto: 
Contratação de empresa para realizar a adequação de estradas vicinais 
no Município de Placas/Pa a audiência pública ocorrerá no dia 14/11/2022, 
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/.

Cleidiane da Silva Mota - Presidente da CPL – Portaria nº 037/2022

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 PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 026/2022. Objeto: Contratação de empresa 
especializada no fornecimento de combustível para suprir as necessidades da 
Secretaria Municipal de Saúde. Tipo menor preço por item. A audiência pública 
ocorrerá no dia 11/10/2022, às 09h, no https://comprasgovernamentais.gov.br/. 
A integra do edital poderá ser adquirida no mesmo endereço ou no portal da 
transparência do Município https://placas.pa.gov.br/categoria/licitacoes/.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
REDENÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATORIO Nº 179/2022 - 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2022
O Município de Redenção/PA, comunicar aos 
interessados, que realizará no dia 11/10/2022 às 
09h00min, (Horário local) licitação sob modalidade 
Pregão Presencial, tipo menor preço por item tendo 
como objeto contratação de empresa especializada 

e digitais diversos, em atendimento a Prefeitura 
Municipal de Redenção e a Secretaria Municipal 
de Meio ambiente e Desenvolvimento Sustentável, 
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.govbr; realização no portal www.
portaldecompraspublicas.com.br.

Redenção/PA, 27 de setembro de 2022.
André Pereira da Silva - Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ
RETIFICAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará publica errata referente ao 
Aviso de ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO referente a TOMADA DE 
PREÇOS 2/2022-00002, circulada no D.O.U seção 3 pág. 364, sexta-
feira, 02 de setembro de 2022; DOE/PA Pág. 109, sexta-feira, 02 de setembro 
de 2022 e Diário do Pará Pág. B14, sexta-feira, 02 de setembro de 2022, cujo 
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. ONDE SE LÊ: Valor R$ 159.876,29 (cento e 
cinquenta e nove mil, oitocentos e setenta e seis reais e vinte e nove centavos). 
LEIA-SE: Valor R$ 159.873,29 (cento e cinquenta e nove mil oitocentos e setenta 
e três reais e vinte e nove centavos).

Carlos Cleberson Ferreira da Silva - Presidente da CPL
EXTRATO DE CONTRATO

REGISTRO DE PREÇO ORIGINÁRIO DE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021

Objeto: Registro de preço para futura e eventual contratação de empresa para 
manutenção preventiva e corretiva, com reposição de peças em equipamentos 
medicos hospitalares e ondontólogico, visando atender as necessidades 
da Secretaria Municipal de Saúde de Santa Maria do Pará. Contratante: 
Fundo Municipal de Saúde. Contrato nº: 20220072. Contratada: Sorrimed 
Clinicas Integradas do Pará Eirelli - Epp, CNPJ 31.634.966/0001-04. Valor: R$ 
157.165,03(cento e cinquenta e sete mil, cento e sessenta e cinco reais e três 
centavos). Vigência: 05/01/2022 a 31/12/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2022 - SEMSA
Objeto: Contratação de empresa especializada no ramo de engenharia clínica para 
a criação de uma comissão/comitê de avaliação, para aquisição, recebimento, 
instalação e aceitação dos equipamentos médicos do Hospital Materno Infantil 

eletrônico: www.portaldecompraspublicas.com.br ou www.santarem.pa.gov.
br. Início de entrega das propostas: 29/09/2022 a partir das 09h no site www.
portaldecompraspublicas.com.br. Abertura das propostas: 14/10/2022 às 9h no site 
www.portaldecompraspublicas.com.br.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA

EXTRATO DE ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇOS
ADESÃO Nº A/2022-002

Espécie: Adesão a ata de Registro de Preços nº 20212585. Pregão Eletrônico 
nº 9/2021-0082 SRP da Prefeitura Municipal de Augusto Corrêa/Pa, nos termos 
da Lei 8.666/93 em consonância com a Lei 10.520/02 e Decreto nº 7.892/2013, 
alterado pelo Decreto nº 9.488/2018 e demais normas em vigor. Órgão gerenciador: 
Prefeitura Municipal de Augusto Corrêa/Pa. Órgão participante (Carona): Município 
de São Sebastião da Boa Vista/Pa. Objeto: Contratação de empresa especializada 
na realização de eventos para atender as necessidades do Município de São 
Sebastião da Boa Vista-Pa. Empresa: Brashow Promoções e Eventos Ltda, Cnpj nº 
03.665.540/0001-82.  Valor Total da Adesão R$669.341,00 (seiscentos e sessenta 
e nove mil trezentos e quarenta e um reais).

Getúlio Brabo de Souza - Prefeito Municipal OBJETO: Contratação de empresa especializada 
para execução da obra de CONSTRUÇÃO DO 
PRÉDIO ANEXO AO FÓRUM DE CASTANHAL, 
conforme condições, quantidades e exigências 
estabelecidas no Edital e seus anexos.Abertura: 
07/11/2022, às 10 horas (horário local). As sessões 
públicas ocorrerão no Auditório do Serviço de 
Licitações, Prédio-Sede do TJ/PA, sala T-125, 
localizado na Avenida Almirante Barroso nº 3089, 
bairro do Souza, Belém-Pará. Edital: cópia gratuita 
em mídia magnética da licitante, através do site 
www.tjpa.jus.br ou impresso ao custo das cópias. 
Informações pelo telefone (91) 3205-3206 ou pelo 
e-mail licitacao@tjpa.jus.br.
Belém, 28/09/2022.

Comissão Permanente de Licitação do TJPA.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 004/TJPA/2022

Inf.: Tel: (11) 3845-5599 - Ronaldo Milan - Leiloeiro Oficial Jucesp 266 - www.milanleiloes.com.br

EDITAL DE LEILÃO
“LEILÃO ON-LINE”

1ºLEILÃO: 17/10/2022 Às 16h. - 2ºLEILÃO: 20/10/2022 Às 16h. (caso não seja arrematdo no 1º Leilão)
Ronaldo Milan, Leiloeiro Oficial inscrito na JUCESP nº 266, faz saber, através do presente Edital, que devidamente autorizado pelo intermédio de Companhia 
de Seguros Previdência do Sul (PREVISUL), inscrita no CNPJ sob o nº 92.751.213/0001-73, representando neste ato a Caixa Consórcios S/A - Administradora 
de Consórcios, inscrita no CNPJ sob o nº 05.349.595/0001-09, promoverá a venda em Leilão (1º ou 2º) do imóvel abaixo descrito, nas datas, hora e local infra 
citados, na forma da Lei 9.514/97.  Local da realização dos leilões: em virtude da Pandemia ocasionada pelo Covid-19, os leilões em° cumprimento a lei 
9.514/97, estão sendo realizados somente na modalidade online.  Localização do imóvel: BELÉM - PA. BAIRRO UMARIZAL. Rua Dom Romualdo de 
Seixas, n° 1.476. Sala Comercial n°07 do Ed. Evolution. Área Priv. 37,10m².  Matr. 18.745 do 2°RI Local. Obs.: Ocupado. Desocupação por conta do comprador. 
(AF).   1º Leilão: 17/10/2022, às 16h. Lance mínimo: R$ 320.000,00  e  2º Leilão: 20/10/2022, às 16h. Lance mínimo: R$ 353.319,57 (Caso não 
seja arrematado no 1º leilão)  Condição de pagamento: à vista, mais comissão de 5% ao Leiloeiro. Da participação on-line: O interessado deverá efetuar o 
cadastramento prévio perante o Leiloeiro, com até 1 hora de antecedência ao evento. O Fiduciante será comunicado das datas, horários e local de realização 
dos leilões, para no caso de interesse, exercer o direito de preferência na aquisição do imóvel, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos e despesas, na 
forma estabelecida no parágrafo 2º-B do artigo 27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465 de 11/07/2017. Os interessados devem consultar as condições de 
pagamento e venda dos imóveis disponíveis no site www.milanleiloes.com.br.
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