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AVISOS, ATAS E EDITAIS

Senado aprova projeto para 
custear piso da enfermagem 
Piso salarial foi aprovado pelo Congresso e sancionado, mas o STF suspendeu a 
aplicação da lei até que a fonte de recursos para o pagamento seja esclarecida 

ter emergencial. Digamos as-
sim: é injeção na veia. São re-
cursos que já estão lá e que 
apenas nós vamos permitir 
com a aprovação dessa lei a 
sua destinação, a sua disponi-
bilidade”, completou. 

O piso salarial da enfer-
magem foi aprovado pelo 
Congresso e sancionado em 
agosto, mas o STF (Supre-
mo Tribunal Federal) sus-
pendeu a aplicação da lei 
por 60 dias até que a fon-
te de recursos para o paga-
mento seja esclarecida. 

Caso o Congresso aprove 
uma fonte de financiamen-
to para o piso da enferma-
gem, o ministro Luis Rober-
to Barroso, relator da ação 
no STF, poderia, em tese, 
revogar sozinho a decisão 
que suspendeu a medida. 

Barroso, no entanto, cos-
tuma submeter decisões 
que considera constitucio-
nalmente relevantes -como 
essa- para votação do plená-
rio do Supremo. A discussão 
pode ser feita no plenário vir-
tual pelos 11 ministros ou no 
plenário físico. 

O pagamento do piso da 
enfermagem foi colocado 
como prioridade pelo pre-
sidente do Senado, Rodrigo 
Pacheco (PSD-MG), após a 
decisão do STF. O texto que 
permite a realocação de re-
cursos foi aprovado de forma 
unânime pelos 67 senadores 
presentes na sessão desta ter-
ça. O projeto será enviado 
para a Câmara dos Deputa-
dos. O piso nacional da en-
fermagem fixou o salário de, 
no mínimo, R$ 4.750 para 

PISO SALARIAL 
 

Thaísa Oliveira 
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O Senado aprovou 
nesta terça-feira 
(4) a proposta que 
autoriza estados e 

municípios a pagarem o 
piso nacional da enferma-
gem com recursos que ti-
nham sido destinados ao 
combate à Covid-19. Segun-
do o relator, senador Marce-
lo Castro (MDB-PI), cerca de 
R$ 34 bilhões estão parados 
nas contas de fundos de saú-
de e podem ser utilizados. 

Castro reconheceu que a 
proposta não resolve o pro-
blema de hospitais privados, 
filantrópicos e santas casas, 
e nem aponta uma fonte de 
recursos definitiva, mas afir-
mou que o Congresso vai 
“procurar alternativas”. 

“Nós estamos dando uma 
ajuda substancial, financei-
ra, até 31 de dezembro. Aí 
nós vamos sentar com todas 
as pessoas envolvidas nes-
sa questão e vamos procu-
rar alternativas para os hos-
pitais privados, para as filan-
trópicas, para as santas casas. 
E, evidentemente, vamos dar 
uma solução de caráter mais 
permanente”, disse. 

“Muitos de nós estamos de-
bruçados sobre essas alterna-
tivas, mas isso que nós esta-
mos fazendo aqui é em cará-

Marcelo Castro: piso será pago com recursos do combate à Covid 
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os enfermeiros. Técnicos em 
enfermagem devem receber 
70% desse valor (R$ 3.325), 
e auxiliares de enfermagem e 
parteiros, 50% (R$ 2.375). 

“Estamos tomando uma 
primeira medida, que não 
traz nenhum impacto fis-
cal. Vamos apenas permitir 
que esses recursos possam 
ter outra destinação, dife-
rente da que foram transfe-
ridos pelo governo federal, 
para que os entes subnaci-
onais possam ter um refor-
ço de caixa para fazer face, 
nesse primeiro momento, a 
esse aumento de despesa”, 
disse o relator. 

Durante a discussão, o autor 
do projeto, senador Luiz Car-
los Heinze (PP-RS), afirmou 
que o valor disponível nos fun-
dos de saúde é menor que o 
apontado por Castro. Segun-
do Heinze, R$ 17 bilhões estão 
no caixa de municípios e R$ 
10 bilhões no de estados, tota-
lizando R$ 27 bilhões. 

MP REABRE PRAZO 

  Na sessão desta terça, o 
Senado também aprovou a 
MP (Medida Provisória) que 
reabre prazo para servidores 
públicos federais migrarem do 
Regime Próprio de Previdência 
Social para o Regime de 
Previdência Complementar.  

 PARA ENTENDER 

EUA e Coreia do Sul reagem a míssil da Coreia do Norte 
MUNDO 
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O presidente dos Estados 

Unidos, Joe Biden, reforçou 
o “compromisso ferrenho” 
de Washington com a defesa 
do Japão durante um telefo-
nema com o primeiro-minis-
tro Fumio Kishida nesta ter-
ça-feira (4), informou a Casa 
Branca. 

A ligação entre os líderes 
ocorre horas depois de o Ja-
pão reportar o lançamento 
de um míssil balístico da Co-
reia do Norte, que teria so-
brevoado seu território antes 
de cair nas águas do Pacífico, 
a cerca de 3.000 quilômetros 
da costa do país, sem a neces-
sidade de interceptação. 

Os dois líderes condena-
ram conjuntamente o teste do 
míssil e confirmaram que tra-

balharão em estreita colabo-
ração com a Coreia do Sul 
e a comunidade internacional 
para coordenar uma respos-
ta imediata e de longo pra-
zo contra Pyongyang, disse a 
Casa Branca em comunicado. 

“Eles [Biden e Kishida] re-
solveram continuar todos os 
esforços para limitar a capa-
cidade da Coreia do Norte 
de apoiar seus programas ile-
gais de mísseis balísticos e ar-

mas de destruição em mas-
sa”, afirmou o documento. A 
Casa Branca também chamou 
o teste de “desestabilizador”. 

Os EUA disseram ainda que 
vão pedir uma reunião do 
Conselho de Segurança das 
Nações Unidas nesta quarta 
(5), na Coreia do Norte –uma 
decisão apoiada por Reino 
Unido, França, Albânia, No-
ruega e Irlanda. No entanto, 
China e Rússia afirmaram se 

opor ao encontro, argumen-
tando que a reação do gru-
po deve ser voltada a aliviar a 
tensão na península coreana. 

Não ficou claro se o con-
selho se reuniria publicamen-
te ou a portas fechadas. Inde-
pendente disso, qualquer ação 
significativa do órgão é impro-
vável, dizem diplomatas. 

Em resposta ao teste, avi-
ões de guerra dos EUA e 
da Coreia do Sul pratica-

ram bombardeios contra um 
alvo no Mar Amarelo e ca-
ças dos dois países realiza-
ram exercícios conjuntos so-
bre o Mar do Japão, segun-
do militares dos EUA. Além 
disso, um jato da força aé-
rea sul-coreana lançou bom-
bas em um alvo na costa oes-
te do país, no que Seul cha-
mou de demonstração de ca-
pacidade de ataque contra as 
provocações norte-coreanas. 

Caixa prevê consignado do 
Auxílio Brasil ainda neste mês 
BENEFÍCIO 
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A Caixa Econômica Fe-
deral anunciou nesta ter-
ça (4) que pretende come-
çar a oferecer o emprés-
timo consignado para os 
beneficiários do Auxílio 
Brasil a partir da segun-
da quinzena deste mês, 
ou seja, antes do segundo 
turno das eleições. 

De acordo com a presi-
dente da Caixa, Daniella 
Marques, o banco vai ope-
rar com uma taxa de juros 
abaixo do teto de 3,5% ao 
mês, fixado pelo Ministé-
rio da Cidadania em por-
taria divulgada no fim de 
setembro. 

“A gente vai operar 
certamente abaixo desse 
teto, um pouco abaixo, 
ainda a definir pela área 
de risco do banco”, afir-
mou. 

Segundo o ministro da 
Cidadania, Ronaldo Ben-
to, 60 instituições finan-
ceiras estão em fase de ha-
bilitação após demonstra-
rem interesse em conce-
der o empréstimo consig-
nado do Auxílio Brasil. 

 
GRANDES BANCOS 

PRIVADOS NÃO VÃO 
OFERECER 

Diversas instituições, 
como Itaú Unibanco, C6, 
BMG, Bradesco e San-
tander, além da financei-
ra BV, já afirmaram que 
não oferecerão essa li-
nha de crédito. Especialis-
tas consideram arriscada 
a modalidade de emprés-

timo para beneficiários do 
Auxílio Brasil, população 
com renda já comprome-
tida com gastos essenci-
ais. 

O banco Pan informou 
que está avaliando se ofe-
recerá o crédito e que por 
enquanto não está rece-
bendo propostas para ca-
dastro. Na última terça, o 
Banco do Brasil informou 
que avalia as novas re-
gras exigidas pelo gover-
no para verificar a viabili-
dade de operacionalizar a 
linha. 

A presidente da Caixa 
diz ter conversado com 
outros bancos e, segundo 
ela, entende que o pro-
blema é saber como ope-
rar com o público de bai-
xíssima renda. “A Caixa 
conhece profundamente a 
baixa renda e está confor-
tável em conceder crédito 
consignado consciente.” 

 
CALENDÁRIO DO AU-

XÍLIO BRASIL DE OU-
TUBRO É ANTECIPADO 

A Caixa divulgou, na se-
gunda (3), a antecipação 
do calendário de paga-
mentos do Auxílio Brasil, 
que será concluído um dia 
antes do segundo turno. 

Os depósitos ocorrem 
conforme o final do NIS 
(Número de Identifica-
ção Social). Primeiro, re-
cebem os cidadãos com 
NIS final 1 e assim suces-
sivamente, até chegar em 
quem tem cartão com fi-
nal zero. Veja as datas: 

Número final do cartão 
de benefício (NIS) - Data 
de liberação do benefício 
de R$ 600 

ART FRIO SERVICOS EIRELI, CNPJ 
14.145.005/0001-17,Situada no endereço( Rua 
Xingu Parque Ani, nº 14, Cep: 67.020-750,Aguas 
Lindas, Ananindeua-Pa) torna publico que está 
Requerendo a Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente de Ananindeua - SEMA a LICENÇA DE 
OPERAÇÃO para a atividade de INSTALAÇÃO 
E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS 
DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E 
REFRIGERAÇÃO, através do Requerimento n° 
R031322.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA
RETIFICAÇÃO

Nas edições circuladas no dia 05/08/2022, nos jornais: D.O.U, seção 3, nº 148, 
pág.279; DOE/PA, nº 35.069, pág. 117; Diário do Pará, Folha Economia, B8, referente 
ao RESULTADO DA LICITAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO da Adesão nº 014/2022, ONDE 
SE LÊ: R$ 717.713,74 (setecentos e dezessete mil, setecentos e treze reais e 
setenta e quatro centavos). LÊ-SE: R$ 717.793,74 (setecentos e dezessete mil, 
setecentos e noventa e três reais e setenta e quatro centavos).

Raphael Thiago Silva Sereni - Secretário Municipal de Meio Ambiente
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2022

O Município de Abaetetuba/PA, através da Comissão Permanente de 
Licitação torna público que realizará Licitação na Modalidade Tomada 
de Preço do Tipo Menor Preço Global, pelo regime de execução indireta, 
empreitada por preço unitário. Objeto: Contratação de empresa especializada 
para revitalização do Hospital Municipal São Bento no Município de 

de Estado de Saúde Pública e a Prefeitura Municipal de Abaetetuba. O 
certame será realizado no dia 25/10/2022, às 08:30hs na sala da Comissão 
Permanente de Licitação (CPL), sito a Rua Siqueira Mendes, 1359, Bairro 
Centro - Abaetetuba/Pa. O Edital está à disposição dos interessados nos 
endereços (http://geoobras.tcm.pa.gov.br/Cidadao), no Portal da Prefeitura 
de Abaetetuba (https://www.abaetetuba.pa.gov.br), via e-mail (licita2@
abaetetuba.pa.gov.br) ou na Sala da CPL no horário de 08 às 14h.

Charles Cezar Tocantins de Souza - Secretário de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORRÊA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 19/2022
A Prefeitura Municipal de Augusto Corrêa, através de sua CPL, torna público 
para conhecimento dos interessados que realizará a abertura da TOMADA 
DE PREÇO Nº 019/2022, Tipo Menor Preço Global, visando a contratação 
de empresa especializada em serviços de Recuperação de 13 KM de estrada 
vicinal, Trevinho/Santa Maria do Açaizal (19,3km), com coordenadas 01º 

de 01º17,59,S – 46º 29,22, W (Santa Maria do Açaizal),  no Município de 
Augusto Corrêa/PA; conforme Convênio Nº 062/2022 celebrado entre a 
Secretaria Estadual de Educação e o Município, com abertura prevista para o 
dia 21/10/2022, às 15h00min horas, na sala de licitações, sito na Praça São 
Miguel, 68, São Miguel, Augusto Corrêa/PA.Edital e anexos disponíveis nos 
sites: http://augustocorrea.pa.gov.br/;http://geoobras.tcm.pa.gov.br/Cidadao e 
no Departamento de Licitações da Prefeitura de Augusto Corrêa/Pa.

EXTRATO DE CONTRATO
ORIGEM: Pregão Eletrônico nº 060/2022 Srp. Contratante: Fundo 
Municipal de Educação. Contratada: Comercial Ferreira Batista Ltda. Objeto: 
Aquisição de gênero alimentício, destinados aos Programas de Alimentação 
Escolar, para atender aos alunos matriculados na Rede Municipal de 
Ensino, do Município de Augusto Corrêa/Pa. Contrato nº 20229934. Valor 
Total: R$ 6.705,00. Vigência: 03/10/2022 a 30/12/2022. Data da Assinatura: 
03/10/2022. Contratada: R C V R de Oliveira Ltda. Contrato nº 20229935. 
Valor Total: R$ 76.325,00. Vigência: 03/10/2022 a 30/12/2022. Data da 
Assinatura:04/10/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 3011/2022
Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, o Exmo. Sr. 
Prefeito Municipal,infra-assinado, com base no art. 38, inciso VII, c/c art. 43, 
inciso VI, da Lei n°. 8.666/93, resolve: 1.HOMOLOGAR o processo licitatório 
em destaque, do tipo menor preço, que tem por objeto a execução da 
seguinte obra: retomada da obra de construção do novo Terminal Rodoviário 
de Barcarena. 2.ADJUDICAR o objeto do certame à empresa: O. Souto 
Pantoja & Cia Ltda, inscrita no CNPJ sob o n°. 24.342.692/0001-14, com 
o valor de R$ 1.710.712,15 (um milhão, setecentos e dez mil, setecentos 
e doze reais e quinze centavos). 3. DETERMINAR que sejam adotadas 
as medidas cabíveis para contratação da referida empresa, conforme item 
18 do edital.

José Renato Ogawa Rodrigues - Prefeito Municipal
RESULTADO DE JULGAMENTO
CONCORRÊNCIA N° 3012/2022

A CPL da Prefeitura Municipal de Barcarena torna público o resultado de 
julgamento do processo licitatório em destaque, cujo objeto é a execução 
da seguinte obra:construção do píer em concreto armado na praia do Caripi, 

com o respectivo valor: PPB Engenharia Ltda,Cnpjn°. 22.911.135/0001-41, 
- R$ 2.986.309,99 (dois milhões, novecentos e oitenta e seis mil, trezentos 
e nove reais e noventa e nove centavos). A comissão de licitação declarou a 
empresa retromencionada como vencedora da licitação, conforme resultado 
proferido e lavrado na ata da sessão pública de abertura da proposta, de 4 
de outubro de 2022, visto que, foi a única empresa habilitada no certame e 

estabelecidos no edital, nos termos do item 15, subitem 15.3.1 e item 16, 
subitem 16.14, do edital; e art. 43, incisos IV e V, da Lei n°. 8.666/93.

Waldemar Cardoso Nery Junior - Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA
EXTRATOS DE CONTRATOS

PROCESSO LICITATÓRIO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9056/2022

Contrato nº 1259/2022. Contratante: SECRETARIA Municipal de Saude de 
Barcarena. Contratado: BH Dental Comercial Eireli Cpnj nº 29.312.896/0001-
26. Objeto: Aquisição de instrumentais e equipamentos odontológicos, visando 
atender a Secretaria Municipal de Saúde, Município de Barcarena, Estado do 
Pará. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93. Vigência: 30/09/2022 a 31/12/2022. 
Valor Total R$ 22.280,00. Dotação Orçamentária: 10; 10.15; 10.301.0051.2.127; 
4.4.90.52.00; 4.4.90.52.08. Fonte: 1.600.000. Assinatura: 30/09/2022.

PROCESSO LICITATÓRIO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9056/2022

Contrato nº 1260/2022. Contratante: Secretaria Municipal de Saude de 
Barcarena. Contratado: BS Equipamentos Industria e Comercio Ltda Cpnj 
nº 04.709.243/0001-54. Objeto: Aquisição de instrumentais e equipamentos 
odontológicos, visando atender a Secretaria Municipal de Saúde, Município 
de Barcarena, Estado do Pará. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93. Vigência: 
30/09/2022 a 31/12/2022. Valor Total R$ 6.600,00. Dotação Orçamentária: 
10; 10.15; 10.301.0051.2.127; 4.4.90.52.00; 4.4.90.52.08. Fonte: 1.600.000. 
Assinatura: 30/09/2022.

PROCESSO LICITATÓRIO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9056/2022

Contrato nº 1261/2022. Contratante: Secretaria Municipal de Saude de 
Barcarena. Contratado: HDX Comercial Eireli Cpnj nº 24.039.450/0001-56. 
Objeto: Aquisição de instrumentais e equipamentos odontológicos, visando 
atender a Secretaria Municipal de Saúde, Município de Barcarena, Estado do 
Pará. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93. Vigência: 30/09/2022 a 31/12/2022. 
Valor Total R$ 2.487,50. Dotação Orçamentária: 10; 10.15; 10.301.0051.2.127; 
4.4.90.52.00; 4.4.90.52.08. Fonte: 1.600.000. Assinatura: 30/09/2022.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM através do órgão interessado à SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE – SESMA, 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 24/10/2022 às 09h00 (Horário de Brasília/DF) – 
Tipo Menor Preço por Item.
OBJETO: Registro de Preços em Ata, para futura e eventual “AQUISIÇÃO 
DE MATERIAL TÉCNICO CATEGORIA TUBOS SONDAS E DRENOS” dos itens 
fracassados do PE 68/2021, objetivando abastecer os Estabelecimentos de Saúde 
da Secretaria Municipal de Saúde de Belém –SESMA/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 no site: www.comprasnet.gov.br ou pelo site/portal 
da Prefeitura Municipal de Belém: www.belem.pa.gov.br/licitacao.

Belém/PA 04 de outubro de 2022
Marcelo Cantão Lopes 

Pregoeiro/CGL/SEGEP|/PMB

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 120/2022- SESMA - PROCESSO Nº 16283/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CUMARU DO NORTE/PA -

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 302/2022

PB CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ. Nº 
43.914.098/0001-03. Processo de Licitação nº 
062/2022-CPL, Tomada de Preço nº 009/2022. Objeto: 
Construção de três salas de aulas na Escola Osvaldo 
Carlos Gama Agrovila na Vila Estela do Pará, zona 
rural, Município de Cumaru do Norte. Valor total R$ 
278.875,25. Vigência: 03/10/2022 a 31/12/2022.

Augusta Elias - Secretária Municipal de saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 018/2022
Objeto: Aquisição de insumos (Cimento, Areia, Brita e Placa de Obra) para obra 
de pavimentação em blokret sextavados nas Vilas: Ametista e Bom Jesus no 

o Estado do Pará, através da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e 
Obras Públicas - SEDOP e o Município de Floresta do Araguaia/Pa. Homologado 
em: 28/09/2022. Vencedor(es): T R Nascimento Ferreira & Cia Ltda, CNPJ: 
39.355.824/0001-10. Valor R$ 662.808,15.

Mojorri C. S. A. Santiago - Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ AÇU
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 035/2022
Objeto: Registro de preço para contratação de empresa especializada em serviços 
de Georreferenciamento e Planialtimetria Urbana com GPS Geodésico e confecção 
de mapa georreferenciado com imagem de drone/vant da Mancha Urbana da sede 
do Município de Igarapé-Açu Pará e vilas: São Luiz, Porto Seguro, Curi, São Jorge 
do Jabuti-km 18 e Santo Antônio do Prata, para implementação da Légua Patrimonial 
Urbana. Data da Abertura: 19/10/2022 ás 09:00h e a integra do edital poderá ser 
obtida nos sites: www.tcm.pa.gov.br, www.prefeituradeigarapeacu.pa.gov.br e www.
portaldecompraspublicas.com.br.

Robson Raphael Oliveira de Andrade - Pregoeiro

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 027/2022. Objeto: Aquisição de Bicicleta Escolar Aro 
20 com Capacete Escolar tipo A e Kit Banda 2 (padrão FNDE).Tipo menor preço 
por item. A audiência pública ocorrerá no dia 19/10/2022, 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/.

AVISO DE ADIAMENTO
A Prefeitura Municipal de Placas, COMUNICA aos interessados que a TOMADA 
DE PREÇO Nº 009/2022, tendo como objeto: Construção da Casa de 
Conselho no Município de Placas/Pa.,datado para o dia, 06 de outubro  de 20229h 
será adiado, a abertura do mesmo passa a ser dia 24de outubro de 2022 às 9h, por 
razões técnicos administrativos.

Cleidiane da Silva Mota - Presidente da CPL – Portaria nº037/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
RONDON DO PARÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 9/2022-047 PMRP

Objeto: Registro de preços visando futura e eventual 
contratação de empresa para prestação de serviços de 
publicidade em carro de som para atender a demanda 
das diversas Unidades Gestoras e Secretarias da 
Administração Pública do município de Rondon do 
Pará. Abertura: 19/10/2022 às 09:00 horas (horário 
de Brasília-DF). Local: https:www.portaldecompras 
publicas.com.br Recebimento das propostas até às 
08:59 horas do dia 19/10/2022. 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, www.portaldecompras publicas.com.br e 
https:www.tcm.pa.gov.br Informações: 94-99205-6538 
ou cplrondondopara@ yahoo.com.br.

Rondon do Pará, 04 de Outubro de 2022
Milton Ferreira 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 Licitação Pregão eletrônico 032/2022, circulada no D.O.U. seção 3 Pág. 
230, sexta-feira, 30 de setembro de 2022; DOE/PA Pág. 106 sexta-feira, 30 
de setembro de 2022; Diário do Pará Pág. B10, sexta-feira, 30 de setembro 
de 2022, cujo objeto: Aquisição de 01 (um) trator, objetivando atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento do 
Município de Santa Maria do Pará/Pa, em Conformidade com o Convênio 
850051/2017 celebrado entre Ministério de Desenvolvimento regional e o 
Município de Santa Maria do Pará/Pa. ONDE SE LÊ: Sessão de recebimento 
de propostas, análise e julgamento será em 13 de outubro de 2022 por meio 
do endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br Uasg: 980531,às 
09:00hs. LEIA-SE: Sessão de recebimento de propostas, análise e 
julgamento será em 14 de outubro de 2022 por meio do endereço eletrônico 
www.comprasgovernamentais.gov.br Uasg: 980531, às 12:00hs.

Carlos Cleberson Ferreira da Silva - Pregoeiro Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO CAETANO DE ODIVELAS

AVISO DE ADIAMENTO
TOMADA DE PREÇO SRP Nº 005/2022-PMSCO -

PROC. ADMINISTRATIVO Nº 01209001/22
O Município de São Caetano de Odivelas Através da Prefeitura Municipal, por 
intermédio do Presidente da Comissão Permanente de Licitação, torna público, 
para conhecimento dos interessados na licitação em epigrafe o adiamento 
de abertura da Tomada de Preço nº 005/2022-PMSCO, Objeto: Obtenção de 

Municipal, localizado na Praça Juiz Cláudio Henrique Rendeiro, Bairro: Centro, 
S/n – No município do Município de São Caetano de Odivelas/PA através do 
CONVENIO/SEDOP nº 109/2022, que teria sua abertura para o dia 12/10/2022 
às 10:00hs, que fora ADIADA a sessão de abertura desta para o dia 20/10/2022, 

estava marcado no dia do feriado nacional de Nossa Senhora da Conceição 
Aparecida.

Grijalme da Costa Carneiro - Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA

AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº 6/2022-002

A Comissão Permanente de Licitação do Município de São Sebastião da Boa 
Vista/Pa, portador do CNPJ nº CNPJ nº 05.105.143/0001-81, em cumprimento 

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2022-018

SESCOOP/PA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 
001/2022 - REPUBLICAÇÃO
Objeto: Aquisição de veículo. Data 
de Abertura: 20/10/2022 às 14h 
(horário local), em sua sede situado 
à Av. Conselheiro Furtado nº 1693 
– Cremação, Belém/PA. O Edital 
poderá ser obtido por intermédio do 
site www.paracooperativo.coop.br ou 
no endereço informado.

SESCOOP/PA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL
Nº 002/2022 

Objeto: Contratação de serviço continuado 
para agenciamento de passagens aéreas, 

acessórios. Data de Abertura: 20/10/2022 

ser obtido por intermédio do site www.
paracooperativo.coop.br ou no endereço 
informado.

ESTADO DO PARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 013/2022/TCM/
PA, para REGISTRO DE PREÇOS, sob o TIPO: Menor 
Preço pelo Lote Único.
OBJETO: Registro de preços para o fornecimento de 
divisórias, portas e painéis, incluindo todo o material 
necessário para o perfeito funcionamento, destinado 
aos prédios e estabelecimentos locados pelo TCM/PA.
DATA DE ABERTURA DA SESSÃO: às 08:00h do dia 
21/10/2022.
LOCAL: portal do Banco do Brasil: 
www.licitacoes-e.com.br.
DISPONIBILIDADE DO EDITAL: Portal do TCMPA: 
www.tcm.pa.gov.br e portal do Banco do Brasil: 
www.licitacoes-e.com.br.  

Belém-PA, 05 de outubro de 2022
LEONARDO RAFAEL FERNANDES

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO

Mais Informações: (11) 3149-4600 |  www.megaleiloes.com.br

LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

1º LEILÃO  18/10/2022 ÀS 15H00 - 2º LEILÃO  20/10/2022 ÀS 15H00

Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, Leiloeiro Ofi cial inscrito na JUCESP sob nº 844, faz saber, através do presente 
Edital, que devidamente autorizado pelo Banco Bradesco S.A., inscrito no CNPJ sob nº 60.746.948/0001-12, promoverá a 
venda em Leilão (1º ou 2º) do imóvel abaixo descrito, nas datas, hora e local infracitados, na forma da Lei 9.514/97. Local da 
realização dos leilões presencias e on-line: Alameda Santos, 787, 13º andar, Cj. 132, Jardim Paulista, São Paulo-SP e “online” 
através do site do Leiloeiro Ofi cial: www.megaleiloes.com.br. Serão adotadas todas as recomendações de prevenção contra o 
Covid-19, conforme estipulado pelo Ministério da Saúde. Localização do imóvel: Castanhal-PA. Bairro Santa Catarina. Travessa 
Décima Quinta, nº 401-B, esq. da Rua São Benedito. CASA. Áreas totais: terr. 142,85m² e constr. 96,03m². Matr. 32.611 do 1º 
RI local. Obs.: Ocupada (AF). 1º Leilão: 18/10/2022, às 15:00 hs. Lance mínimo: R$ 290.869,55. 2º Leilão: 20/10/2022, às 
15:00 hs. Lance mínimo: R$ 129.000,00. 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 nos sites: www.bradesco.com.br e www.megaleiloes.com.br. Para 
mais informações - tel.: (11) 3149-4600. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira - Leiloeiro Ofi cial JUCESP nº 844.
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