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AVISOS, 
ATAS E 
EDITAIS

Equipe de Lula avalia incluir 
previsão de revisão do teto 
PEC DA TRANSIÇÃO 

 
Danille Brant, Mateus 
Vargas, Renato 
Machado  
e Nathalia Garcia 
 

FOLHAPRESS 

 

O ex-ministro Aloizio Mer-
cadante (PT) disse ontem 
(22) que a equipe do pre-
sidente eleito, Luiz Inácio 
Lula da Silva (PT), avalia 
inserir na PEC (proposta 
de emenda à Constituição) 
da Transição um dispositivo 
que permitiria uma revisão 
do teto de gastos por meio de 
lei complementar. 

A mudança abriria cami-
nho para uma mudança da 
regra fiscal sem necessidade 
de elaboração de uma PEC, 
que tem um rito mais com-
plexo e exige maior apoio 
no Congresso do que uma 
lei complementar. 

Essa previsão de rever a ân-
cora fiscal existia na Emen-
da Constitucional 95, que cri-
ou o teto, e estabelecida 2026 
como data. No entanto, o dis-
positivo foi retirado durante 
o governo de Jair Bolsonaro 
(PL). “Esse dispositivo foi re-
tirado pela equipe do atual 
governo por ocasião da vota-
ção da PEC dos Precatórios, 
não há mais esse dispositivo, 
foi postergado para o futuro”, 
disse Mercadante. 

“O que está em discussão 
é essa possibilidade, introdu-
zir dispositivo na PEC que 
autoriza uma revisão do teto 
de gastos por lei complemen-

tar no futuro”, afirmou ainda. 
Pouco antes, o vice-presi-

dente eleito Geraldo Alck-
min (PSB) também falou so-
bre a revisão do teto. “Acho 
que o ideal era fazer uma 
combinação entre o teto -aí 
se define qual a melhor fór-
mula- com a evolução da cur-
va da dívida e com o resul-
tado primário. Você faz uma 
composição das três coisas.” 

A senadora e integrante da 
equipe de transição Simone 
Tebet (MDB-MS) ainda afir-
mou nesta terça (22) que a 
PEC terá algum tipo de ânco-
ra fiscal e que é possível man-
ter os gastos com o Bolsa Fa-
mília fora do teto de gastos 
pelos quatro anos do gover-
no Lula. “Alguma âncora vai 
ter. A gente vai ter prazo para 
isso, eles estão conversando. 
Acho que estamos chegando 
em um bom termo”, disse ela, 
ao deixar o CCBB. 

“Nós somos um coletivo. O 
Congresso Nacional vai ter 
que se decidir sobre isso. Mas 
acredito que tem condições 
de se estender pelos quatro 
anos”, completou. 

O vice-presidente elei-
to, Geraldo Alckmin (PSB), 
anunciou à imprensa a in-
clusão de 99 parlamentares 
nos grupos técnicos da tran-
sição. Antes de deixar o Cen-
tro Cultural Banco do Bra-
sil, sede do governo de tran-
sição, o senador Otto Alencar 
(PSD-BA) disse que a legen-
da provavelmente estará uni-
da para aprovar e defender a 
PEC da Transição “como está 
sendo encaminhada”.  

Bolsonaro bloqueia mais R$ 5,7 bi 
e pode colapsar serviços públicos 
Medida adotada pelo governo federal pode impor um apagão na máquina 
pública a pouco mais de um mês do fim do mandato do atual presidente 

alterar a LDO (Lei de Diretri-
zes Orçamentárias) e incluir 
uma série de dispositivos que 
flexibilizam a forma com que 
o teto de gastos é mensurado. 

O efeito prático das mu-
danças seria evitar o novo 
bloqueio e ainda liberar re-
cursos que já estavam tra-
vados desde antes. O gover-
no também tem interesse na 
medida para evitar um colap-
so de suas atividades. 

Não se descarta ainda in-
cluir algum dispositivo na 
PEC (proposta de emenda à 
Constituição) da Transição, 
patrocinada pela equipe do 
presidente eleito, Luiz Inácio 
Lula da Silva (PT), para per-
mitir a ampliação de gastos 
no fim deste ano para resga-
tar os ministérios mais com-
prometidos. A articulação foi 
revelada pela Folha de S.Pau-
lo. A avaliação é que só o pro-
jeto de lei pode não ser sufici-
ente para aliviar a pressão so-
bre o Orçamento. 

Em setembro, o valor to-
tal bloqueado no Orçamento 
havia alcançado R$ 10,5 bi-
lhões, sendo R$ 7,9 bilhões 
em emendas de relator (ins-
trumento usado como moe-

RISCO DE APAGÃO 
 

Idiana Tomazelli 
 

FOLHAPRESS 

 

O governo Jair Bol-
sonaro (PL) anun-
ciou um novo blo-
queio de R$ 5,7 bi-

lhões no Orçamento de 2022 
para evitar o estouro do teto 
de gastos. A medida pode im-
por um apagão na máquina 
pública a pouco mais de um 
mês do fim do mandato do 
atual presidente -a exemplo 
da emissão de passaportes, já 
suspensa pela Polícia Federal 
por falta de verbas. . 

O teto de gastos é a regra 
que limita o crescimento das 
despesas à variação da infla-
ção. Embora haja um con-
senso entre economistas so-
bre a necessidade de alterá-
lo, ele ainda está em vigor 
e precisa ser cumprido na 
execução do Orçamento. Por 
isso, o bloqueio de recursos é 
obrigatório para o governo. 

Como mostrou a Folha 
de S.Paulo, parlamentares do 
centrão articulam a aprova-
ção de um projeto de lei para 

Bloqueio de verba amplia risco de apagão em serviços públicos 
FOTO: ELZA FIUZA/AG BRASIL 

da de troca nas negociações 
políticas com o Congresso) e 
R$ 2,6 bilhões em despesas 
de ministérios. 

 
SITUAÇÃO CRÍTICA 
Caso a nova trava de R$ 

5,7 bilhões precise ser imple-
mentada pela equipe econô-
mica, o bloqueio total chega-
rá a R$ 15,4 bilhões, deixando 
poucos recursos para a má-
quina pública seguir rodando 
no último mês de 2022. A si-
tuação é avaliada como críti-
ca, e outros serviços podem 
sofrer paralisações. 

SOBRE TETO DE GASTOS 

  Hoje o teto de gastos 
precisa ser respeitado em dois 
momentos: na inclusão das 
despesas no Orçamento e no 
efetivo desembolso financeiro 
para pagar as ações. O projeto 
busca flexibilizar a primeira 
exigência, permitindo a previsão 
de despesas que serão quitadas 
só no próximo exercício sem a 
necessidade de cancelar gastos de 
outros órgãos. 

 PARA ENTENDER 

A C. N. MOTA LTDA empresa inscrita 
sob o CNPJ nº 13.822.943/0001-41, situado 
na Av: Barão do Rio Branco nº 1817, 
sala 307, Bairro Centro, CEP: 68.743-
050 Castanhal-Pará, torna público que 
recebeu da Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente - SEMMA/Castanhal-PA, termo de 

em 21/11/2022, através do processo 
Nº2267/2022/DOC.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA
EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022/1026-001-PMA
Modalidade: Inexigibilidade nº 008/2022. Objeto: Contratação de serviços 
especializados para a realização de estudo de viabilidade econômico-

fazer a gestão destes ativos municipais. Contratante: Prefeitura Municipal/ 

AVISO

 ONDE SE LÊ:
LEIA-SE: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA/PA
REPUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO 97/2022
Refere-se à contratação de empresa especializada para o fornecimento de produtos 
químicos para o saneamento da cidade de Altamira. Abertura: 05/12/2022, 
às 10:00h (horário local) no site https://www.licitanet.com.br/Os interessados 
poderão obter maiores informações e retirar o edital pelos sites: https://www.
licitanet.com.br/, www.tcm.gov.br, www.altamira.pa.gov.br, ou através do e-mail 
licitacaoaltamira2022@gmail.com, dás 08:00 às 14:00h e poderão ser lidos 
ou obtidos cópias na Divisão de Suprimentos e Serviços da Prefeitura, Setor de 
Licitação, situado na Rua Acesso dois 530, Bairro Premem, das 08:00 às 12:00h.

Thabata Varavy Silva Pereira - Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORRÊA
AVISOS DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 29/2022
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 29/2022, Tipo Menor Preço Global, visando a contratação de 
pessoa jurídica para executar serviços de construção de um posto de saúde 
da família - PSF, na localidade do Maranhãozinho, zona rural do município 
de Augusto Corrêa/PA, com abertura prevista para o dia 12/12/2022, às 
10 h00min 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.

PREGÃO ELETRÔNICO N° 88/2022
A Prefeitura Municipal de Augusto Corrêa, comunica que realizará licitação 
do tipo menor preço. Objeto: Registro de preços para eventual contratação 
de empresa para prestar os serviços de malharia, para atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social de Augusto 
Corrêa/PA, com abertura no dia 07/12/2022 às 09h00 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 AURORA DO PARÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 080/2022/PMAP
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 
locação de estrutura, equipamentos e organização de eventos, no município 
de aurora do para. A sessão pública de Pregão Eletrônico terá início com a 
divulgação das propostas de preços e etapa de lances no dia 06/12/2022, 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 ALTERAÇÃO

CONCORRÊNCIA N° 3015/2022
Objeto: Contratação de serviços de publicidade prestados por intermédio 
de 01 (uma) agência de propaganda, compreendendo o conjunto de 
atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o 
planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, 
a intermediação e supervisão da execução externa e a distribuição de ações 
publicitárias junto a públicos de interesse. Abertura: 09/01/2023 as 09:00h. 
O edital encontra-se disponível no departamento de licitações, em dia de 
expediente das 08:00 às 17:00h, no prédio da prefeitura, localizado na av. 
Cronge da Silveira, n°. 438 - altos - PC. Conego B. Campos, bairro Comercial, 
CEP: 68.445-000. O edital também poderá ser adquirido, gratuitamente, no 
portal da transparência da Prefeitura Municipal de Barcarena no seguinte 
endereço/link: https://barcarena.govbr.cloud/pronimtb/index.asp?acao=1&it

Demais informações no departamento de licitações, em dia de expediente 
das 08:00 às 17:00h, ou através do e-mail: licitacao.pmb@barcarena.pa.gov.
br ou, ainda, pelo telefone: (91) 99393-6685.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA
RETIFICAÇÃO

Na publicação do Aviso de Homologação do Pregão Eletrônico nº 
9079/2022, publicado no DOEB, pag. 02 e no DIARIO DO PARÁ, pag. B12, 
que circulou dia 17 de novembro de 2022. ONDE SE LÊ: 1 - Madureira 
Empreendimentos Eireli - CNPJ: 27.708.390/0001-05 - R$ 2.339.154,48 
(dois milhões trezentos e trinta e nove mil cento e cinquenta e quatro reais 
e quarenta e oito centavos); LEIA-SE: Madureira Empreendimentos Eireli 
- CNPJ: 27.708.390/0001-05 - R$ 2.339.194,50 (dois milhões trezentos 
e trinta e nove mil cento e noventa e quatro reais e cinquenta centavos).

Eugenia Janis Chagas Teles - Secretária Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA
RETIFICAÇÃO

 ONDE SE LÊ: 
LÊ-SE:

permanecem inalteradas.
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2022-084

Municipal de Bragança.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2022-PMC/SMS
Homologo a Licitação na Modalidade Pregão Eletrônico nº 037/2022-
Pmc/Sms que tem por objeto: aquisição de equipamentos e material 
permanente para o centro diagnóstico, visando atender a proposta nº 
11311.333000/1210-18, e com base no relatório da comissão permanente 
de licitação e parecer da assessoria jurídica do município adjudico/
homologo seu objeto a A. R. Goncalves Eireli, Cnpj nº 22.802.226/0001-
49, Valor R$ 1.548,00; E. T. Marques Eireli, Cnpj nº 08.691.632/0001-50, 
Valor R$ 8.220,00; F. Cardoso e Cia Ltda, Cnpj nº 04.949.905/0001-63, 
Valor R$ 23.622,74; K.C.R. Industria e Comercio de Equipamentos Eireli, 
Cnpj nº 09.251.627/0001-90,Valor R$ 9.840,00; nortemed distribuidora de 
Produtos Medicos Ltda, Cnpj nº 05.048.534/0001-01,Valor R$ 3.980,19; TH 
Comercio de Moveis Eireli, Cnpj nº 30.317.183/0001-34,Valor R$ 26.504,00; 
W. do S. C. Barra, Cnpj nº 05.724.970/0001-53,Valor R$ 21.059,88; para 
que produza os efeitos legais aos Termos do art. 43, Inciso Vi da Lei 
Federal nº 8.666/93 E Suas alterações Posteriores. Data da Homologação: 
22/11/2022.

Victor Correa Cassiano - Ordenador/Prefeito Municipal de Cametá
EXTRATOS DE CONTRATOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2022-PMC/SMS
Objeto: Contratação de empresa especializada para aquisição de 
equipamentos e material permanente para o centro diagnóstico, visando 
atender a proposta nº 11311.333000/1210-13. Fundamento Legal: Lei 
Federal nº 8.666/93. Contrato nº 1.Pe.038/2022-Pmc/Sms. Contratante: 
Prefeitura Municipal de Cametá/Secretaria Municipal de Saúde, Cnpj nº 
11.311.333/0001-58. Contratado: a. S. Miranda Comércio de alimentos 
e Serviços de Transporte Eireli, Cnpj nº 14.800.196/0001-03. Valor total 
R$ 162.580,34. Vigência: 24/10/2022 a24/10/2023. Ordenador: Klenard 
Attilio Ranieri. Contrato nº 2.Pe.038/2022-Pmc/Sms. Contratante: 
Prefeitura Municipal de Cametá/Secretaria Municipal de Saúde, Cnpj 
nº 11.311.333/0001-58. Contratado: E. T. Marques Eireli, Cnpj nº 
08.691.632/0001-50.Valor total R$ 12.119,00. Vigência: 24/10/2022 a 
24/10/2023. Ordenador: Klenard Attilio Ranieri. Contrato nº 3.Pe.038/2022-
Pmc/Sms. Contratante: Prefeitura Municipal de Cametá/Secretaria 
Municipal de Saúde, Cnpj nº 11.311.333/0001-58. Contratado: F. Cardoso 
e Cia Ltda, Cnpj nº 04.949.905/0001-63.Valor total R$ 29.507,66. Vigência: 
24/10/2022 a 24/10/2023. Ordenador: Klenard Attilio Ranieri. Contrato nº 
4.Pe.038/2022-Pmc/Sms. Contratante: Prefeitura Municipal de Cametá/
Secretaria Municipal de Saúde, Cnpj nº 11.311.333/0001-58. Contratado: 
P. P. F. Com. e Serv. Eireli, Cnpj nº 07.606.575/0001-00.Valor total R$ 
19.742,00. Vigência: 24/10/2022 a 24/10/2023. Ord. Klenard Attilio Ranieri.

CARTA CONVITE Nº 34/2022 - SEMED
Objeto: Construção da Emeif de Laguinho – Distrito de Juaba, para atender 
as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Nesta Cidade de 
Cametá.  Fundamento Legal: Lei Federal nº 8.666/93. CONTRATO Nº 
CC01.34/2022 – SEMED. Contratante: Secretaria Municipal de Educação, 
CNPJ nº 18.782.198/0001-78. Contratado: J. A. Nabiça Construtora 
Comercio e Serviços Eireli, CNPJ nº: 40.010.404/0001-80. Valor Total R$ 
327.949,38. Vigência: 21/11/2022 a 21/11/2023.

Ênio de Carvalho - Ordenador/Secretário Municipal de Educação
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 028/2022-PMC
Reconheço a ata de Registro de Preços - Pregão Eletrônico Srp. Objeto: 
Registro de preço para futura e eventual aquisição de materiais descartáveis 
para atender as demandas do Município de Cametá, seus respectivos 
fundos municipais e autarquias. Vencedores: Arp nº 1.028/2022-Pmc-a. 
dos Reis Baia Eireli, Cnpj nº 33.847.599/0001-52. Itens: 1, 2, 3, 14, 18. 
Valor: R$ 254.994,20. Arp nº 2.028/2022-Pmc - Bom Bons e descartáveis 
Eireli, Cnpj nº 01.580.769/0001-99. Itens: 5. Valor: R$ 45.793,00. Arp nº 
3.028/2022-Pmc - E. N. Marques Eireli, Cnpj nº º 07.432.380/0001-82. 
Itens: 4, 15, 20, 26. Valor: R$ 158.284,00. Arp nº 4.028/2022-Pmc - I. de 
Almeida B. dias Ltda, Cnpj nº 29.751.618/0001-75. Itens: 13, 16, 17, 19. 
Valor: R$ 442.768,14. Arp nº 5.028/2022-Pmc - R. T. C. de Freitas Ltda, Cnpj 
nº 40.752.874/0001-10. Itens: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 21, 22, 25, 27, 29. Valor: R$ 
116.686,28. Arp nº 6.028/2022-Pmc - R. W. Veiga, Cnpj nº 07.313.013/0001-
60. Itens: 23, 24. Valor: R$ 29.963,11. Arp nº 7.028/2022-Pmc - T. de F. S. 
Cantão Comércio Varejista, Cnpj nº 37.920.098/0001-05. Itens: 6, 28, 30, 
31. Valor: R$ 151.806,20. Vigência: 15/09/2022 a 15/09/2023.

Victor Correa Cassiano - Ordenador/Prefeito Municipal de Cametá

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO POÇO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº020/2022-PE-PMCP-SEMAD
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço 
de passagem aérea (emissão, remissão, reserva, marcação, remarcação, 
cancelamento) para viagens nacionais e internacionais visando o 
atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal, Secretarias 
e Fundos Municipais de Capitão Poço/Pa. Conforme Descrições e 

PREFEITURA MUNICÍPAL DE 
CUMARU DO NORTE/PA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 053/2022 - 

TOMADA DE PREÇO Nº 008/2022
Objeto: Construção da Casa do Guerreiro na Aldeia 
Gorotire, PA-287, zona rural, conforme Convênio: 
021/2022, Processo: 282.472/2022.
1º Termo Aditivo ao Contrato nº. 300/2022 – M. C. 
Machado Construtora e Terraplanagem EIRELI, CNPJ. 
18.503.567/0001-46. Objeto do Termo: Prorrogação de 
Vigência de Execução de obra. Vigência de 12/11/2022 
Até 31/12/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ AÇU
RETIFICAÇÃO

 ONDE SE LÊ:
LEIA-SE: 

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 011/2022

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS
ESPÉCIE: 

ESPÉCIE:

ESPÉCIE: 

ESPÉCIE:

ESPÉCIE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI
AVISO DE LICITAÇÃO

A Secretaria Municipal de Infraestrutura de Juruti torna público aos interessados 
que realizará licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 
014/2022, objetivando a contratação de empresa especializada para 
construção de praças públicas (mão de obra e materiais) na zona rural do 
município de Juruti/PA, em conformidade com projetos, memorial descritivo e 
planilhas orçamentária, para atender as necessidades da Secretaria Municipal 
de Infraestrutura. Abertura: 08/12/2022, às 09:30hs. A retirada dos Editais e seus 
anexos encontram-se disponíveis na Sala de Licitações, sito a Rodovia Translago, 
PA 257, KM 01, s/nº, Bairro Nova Jerusalém, CEP: 68.170-000, Juruti – Pará, no 
horário de 08:00 às 13:00h, de segunda a sexta, ou pelo site (www.juruti.pa.gov.
br) e no Geobras - TCM/PA. Informações: E-mail: cpljuruti2021@gmail.com.

Cosme Sousa Ferreira - Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES BARATA
RETIFICAÇÃO

Na publicação do aviso de licitação do Pregão Eletrônico SRP 014/2022, circulado no dia 
18/11/2022, no D.O.U pág. 392, seção 3 e no Diário do Pará na página B10. ONDE SE 
LÊ: Sessão Pública: 30/11/2022. LEIA-SE: Sessão Pública: 05/12/2022. As demais 
informações continuam inalteradas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES BARATA
RETIFICAÇÃO

Na publicação do aviso de licitação do Pregão Eletrônico SRP 018/2022, circulado no dia 
18/11/2022, no D.O.U pág. 392, seção 3 e Diário do Pará na página B10. ONDE SE 
LÊ: Sessão Pública: 01/12/2022. LEIA-SE: Sessão Pública: 06/12/2022. As demais 
informações continuam inalteradas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS
AVISO DE ANULAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 006/2022
O Prefeitura Municipal de Placas CNPJ 01.611.858/0001-55, representada 
pela chefe do poder executivo municipal, Leila Raquel Possimoser, 
considerando a ilegalidade, da utilização de modalidade de licitação, 
incompatível com o valor estimado, conforme lei de licitações nº 8.666/93, 
onde foi utilizado a modalidade Tomada de Preço quando deveria ter sido 
utilizado a modalidade Concorrência Pública. Considerando a concordância 
da empresa contratada. Considerando o que reza a Súmula 473 do STF, 
decide anular a Tomada de Preços nº 006/2022- Processo Administrativo 
nº 043/2022, cujo o Objeto é Contratação de Empresa Para Realizar a 
Adequação de Estradas Vicinais no Município de Placas/Pa.

Leila Raquel Possimoser - Prefeita 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 023/2022, do tipo menor preço que objetiva a Aquisição de 01 (um) 
MOTOR DE POPA DE 150 HP, para atender as necessidades desta Secretaria 

vigilância em saúde, as regiões pertencentes ao município. Abertura: 06/12/2022, 

pm.pontadepedras@gmail.com.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
REDENÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022 - 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 199/2022
O Municipio de Redenção/PA comunica aos 
interessados, que realizará no dia 13/12/2022 
às 09h, (horário Local), licitação sob modalidade 
Chamada Pública, tipo menor preço por item, tendo 
como objeto: Aquisição de produtos da agricultura 
familiar destinado a merenda escolar para o ano 
letivo de 2023, para atender às necessidades da 
Secretaria Municipal de Educação Cultura e Lazer 
junto ao Fundo Municipal de Educação - FME para 
cumprimento dos programas - PNAE, PNAC e 
PNAP, destinados à alimentação escolar dos alunos 
da Rede Municipal de Ensino.  O edital completo 
no endereço Rua Walterloo Prudente nº 253 – setor 
Jardim Umuarama, site: www.redencao.pa.gov.
br, mais informações no telefone (94) 3424-3578 
e-mail licitacao@redencao.pa.gov.br.

Redenção, 22 de novembro de 2022.
Lenival Estevão Alves - Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTA MARIA DO PARÁ

EXTRATOS DE CONTRATOS
REGISTRO DE PREÇO ORIGINÁRIO

DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2022
Objeto: Aquisição de combustível, objetivando atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Saúde de Santa Maria do Pará. Contratante: Fundo 
Municipal de Saude. Contrato nº 20220212. Contratada: Posto Belém-Brasilia 
Ltda, Cnpj 10.867.017/0001-02. Valor: R$ 843.640,00 (oitocentos e quarenta e três 
mil, seiscentos e quarenta reais). Vigência: 22/08/2022 a 31/12/2022.

REGISTRO DE PREÇO ORIGINÁRIO
DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2022

Objeto: Aquisição de combustível, objetivando atender as necessidades do Fundo 
de Manutenção e desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB de Santa 
Maria do Pará. Contratante: FUNDEB. Contrato nº 20220240. Contratada: Posto 
Belém-Brasilia Ltda, Cnpj 10.867.017/0001-02. Valor: R$ 292.162,33 (duzentos e 
noventa e dois mil, cento e sessenta e dois reais e trinta e três centavos). Vigência: 
07/11/2022 a 31/12/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM - SEMSA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 032/2022 - SEMSA
Objeto: Registro de preço para eventual e futura contratação de empresa 

atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA 

www.portaldecompraspublicas.com.br ou www.santarem.pa.gov.br. 
Início de entrega das propostas: 23/11/2022 a partir das 9h no site www.
portaldecompraspublicas.com.br. Abertura das propostas: 06/12/2022 às 9h 
no site www.portaldecompraspublicas.com.br.

Gledson Esmilly Sousa Bentes - Pregoeiro da PMS

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 9/2022-022

Objeto: Registro de Preços POR ITEM visando a futura e eventual 
contratação de empresa especializada em serviços de instalação, 
manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar-condicionado, 
bebedouros e freezers, para atender as necessidades da Prefeitura, 
Secretaria e Fundos do Município de São Sebastião da Boa Vista - Pa. A 
abertura será no dia 06/12/2022 às 9:00h, 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

MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 016/2022
TIPO: Menor Preço
OBJETO:  Aquisição de equipamentos de refrigeração, 
tipo Air Split, para o prédio sede do TCM/PA. 
DATA DE ABERTURA DA SESSÃO: às 08:00h do dia 
05/12/2022 no site: www.licitacoes-e.com.br
ACESSO AO EDITAL: sites: www.tcm.pa.gov.br e 
www.licitacoes-e.com.br.  

Belém, 23 de novembro de 2022
Jonas Santos

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO

WWW.VIPLEILOES.COM.BR - CONSERVADOS E SUCATAS

DIA 24 E 25 DE NOVEMBRO DE 2022 
ÀS 09h00

LEILOEIRA OFICIAL CELIA CAMPOS

LEILÕES DE VEÍCULOSU SOSOSOSOULOUU OOSOUUUUUUUUUU OOOOOOO

WWW.VIPLEILOES.COM.BR - CONSERVADOS E SUCATAS

DIA 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2022 
ÀS 09h00

LEILOEIRA OFICIAL CELIA CAMPOS

LEILÕES DE VEÍCULOSU SOSOSOSOULOUU OOSOUUUUUUUUUU OOOOOOO

Dia: 06/12/2022, a partir das 11h00 na modalidade eletrônica através do site www.norteleiloes.com.br. Segundo Leilão, se necessário, 

Pará inscrito na Junta Comercial do Estado do Pará sob o número 20070555214, localizado a BR 316, km 18, n° 20 - Marituba-PA, 
fone (91) 3033-9009, www.norteleiloes.com.br, faz saber que, devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário COOPERATIVA DE 
CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA, empresa de direito privado, 
inscrita no CNPJ (MF) sob o n. 32.995.755/0001-60, com sede em Rua Neftes de Carvalho n°489-S, Tangará da Serra - MT, no qual 

sede na Rua Raul Silva, 362, bairro Gusmão, Rondon do Pará-PA, 68638-000, endereço eletrônico raquelmaryana0@gmail.com e, 

e Daniela Alves Meireles Correia, Administrador, residente e domiciliado na Rua Alvorada, 8, bairro Gusmão, município de Rondon 
do Pará-PA, 68638-00, CPF 001.296.732-08 e RG 8729565 - PC/PA, endereço eletrônico escritório.universal@hotmail.com, venderá 

DE CRÉDITO BANCÁRIO nº C14330967-2, no dia, hora e local acima referidos, em consonância com o que dispõe o art. 27 da Lei A 
9.514 de 27/11/97. Imóvel: Uma área de terras urbana, medindo 3.000,00m² (três mil metros quadrados), situada na Rua Raul Silva 
s/n bairro Gusmão, nesta cidade de Rondon do Pará-PA, com os limites e confrontações seguintes: medindo pela frente 30,00m 
(trinta metros), pela lateral direita 100m (cem metros), pela lateral esquerda 100m (cem metros) e pelos fundos 30,00 (trinta metros). 
Confrontando-se pela frente, com a Rua Raul Silva, pela lateral direita com Santos Ferreira Tiago, lateral esquerda com a Construtora 
Alvorada e fundos com a Construtora Alvorada, matrícula n° 7.672. O lance mínimo para venda em Primeiro Leilão Extrajudicial 
Eletrônico será realizado pelo valor de avaliação do bem (atualizado pelo INCC - Índice Nacional de Custo da Construção) terá 
lance inicial em R$ 878.569,29 (oitocentos e setenta e oito mil quinhentos e sessenta e nove reais e vinte e nove centavos), sujeito 
à atualização em até 24 horas antes da realização do leilão. Caso não ocorra venda, um Segundo Leilão Público será realizado pelo 
valor da dívida, das despesas, dos prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, e das contribuições condominiais, terá 
lance inicial em R$ 540.860,02 (quinhentos e quarenta mil oitocentos e sessenta reais e dois centavos). OBS: O edital com todas as 
condições e informações poderá ser obtido na integra através do site www.norteleiloes.com.br. 

EDITAL DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL 

ALUBAR METAIS E CABOS S.A.
CNPJ nº 08.262.121/0001-13

NIRE 15.30001858-7 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA
2ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA 
ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, PARA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA, COM ESFORÇOS 

RESTRITOS, DA ALUBAR METAIS E CABOS S.A.
ALUBAR METAIS E CABOS S.A., sociedade anônima de capital fechado, com sede na Rodovia 
PA 481 s/n, Km 2,3, Centro, na cidade de Barcarena, no Estado do Pará, inscrita no CNPJ/ME sob o n.º 
08.262.121/0001-13 (“Companhia” ou “Emissora”), convoca os titulares das debêntures da sua 2ª Emissão 
de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, para Distribuição Pública, 
com Esforços Restritos (“Debenturistas” e “Debêntures”, respectivamente) para, em primeira convocação, 
se reunirem na Assembleia Geral de Debenturistas (“AGD” ou “Assembleia”), observados os 
termos do artigo 71 da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das Sociedades por Ações”), 
e da Cláusula 9.1 do “Instrumento Particular de Escritura da 2ª (Segunda) Emissão de 
Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, para 
Distribuição Pública, com Esforços Restritos, da Alubar Metais e Cabos S.A.”, celebrado 
6 de junho de 2022, entre a Companhia e a OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS 
E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
do Brasil, inscrita no CNPJ/ME sob o n.º 36.113.876/0001-91, na qualidade de representante da comunhão 
dos interesses dos Debenturistas (“Agente Fiduciário”), conforme aditado (“Escritura de Emissão”), 
a ser realizada no dia 14 de dezembro de 2022, as 15h00, de forma exclusivamente 
digital, através da plataforma digital “Microsoft Teams” (“Plataforma Digital”), com link de acesso 
a ser disponibilizado pela Emissora aos Debenturistas habilitados, sem prejuízo da possibilidade de 
preenchimento e envio de instrução de voto previamente à realização da Assembleia, nos termos da 
Resolução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) n.º 81, de 29 de março de 2022 (“Resolução 
CVM 81” e “Instrução de Voto
Ordem do Dia:
1. Concessão à Emissora de liberação temporária do cumprimento do prazo previsto na Cláusula 6.2 
(p) da Escritura de Emissão (“Prazo”), para obtenção, perante a CVM, de registro de emissor de valores 
mobiliários, categorias “A” ou “B” (“Registro de Companhia Aberta
irretratável e irrevogável, (i) o Prazo seja ampliado por mais 3 (três) meses, contados a partir do 
encerramento do Prazo; e (ii) durante esse período, não seja declarado o vencimento antecipado das 
Debêntures (“Waiver Para Obtenção do Registro de Companhia Aberta”).
No caso de aprovação pelos Debenturistas da matéria constante da Ordem do Dia, a Companhia 
propõe o pagamento de prêmio a todos os Debenturistas (“Waiver Fee”), em prazo a ser acordado 
com os Debenturistas, observados os termos da mais recente Proposta da Administração divulgada pela 
Companhia até a realização da AGD.
Informações Gerais:
I. Local: A AGD será realizada de forma exclusivamente digital por meio da Plataforma Digital, 
com link de acesso a ser disponibilizado pela Emissora aos Debenturistas habilitados para participar 

AGD, ainda que de forma digital, será considerada realizada na sede da Companhia.
II. Material de Apoio: A administração da Companhia disponibiliza aos Debenturistas, nesta data, a 
Proposta da Administração, com informações adicionais sobre a AGD e a matéria constante da 
Ordem do Dia. A Proposta da Administração pode ser encontrada no website da Companhia (https://www.
alubar.net.br/) ou obtida por meio do Agente Fiduciário.
III. Documentos de Representação: Nos termos do artigo 72, §1º, da Resolução CVM 81, o 
link de acesso será disponibilizado pela Companhia aos Debenturistas que, em até 2 (dois) dias antes 
da realização da Assembleia encaminharem aos cuidados da Companhia e do Agente Fiduciário, nos 
seguintes endereço] eletrônicos: debentures.alubar@alubar.net e af.assembleias@oliveiratrust.com.br, a 

respectivo Debenturista (“Documentos de Representação”):
(i) se pessoa física: 
com foto recente e validade nacional, dentro do prazo de validade, caso aplicável; ou (a) no caso de 

(ii) se pessoa jurídica: (a) atos constitutivos atualizados do Debenturista e do ato que investe o(s) 
representante(s) de poderes bastantes para representação no âmbito da Assembleia, devidamente 

referido(s) representante(s); e (b) se for o ocaso, instrumento de mandato devidamente outorgado na 

com foto do procurador; e
(iii) se fundo de investimento: cópia do regulamento vigente e consolidado do fundo, estatuto social 
ou contrato social do administrador ou gestor, conforme o caso, observada a política de voto do fundo 
e documentos societários que comprovem os poderes de representação (ata da eleição dos diretores, 

com foto recente e validade nacional.

sociais e atas de órgãos sociais que elegeram os representantes do Debenturista pessoa jurídica, em 

Os Debenturistas que tenham interesse em participar da AGD deverão observar as orientações, termos 
e condições previstos na Proposta da Administração. A Emissora não se responsabilizará por problemas 

(e.g.,
com equipamento do Debenturista).
IV. Instrução de Voto: Caso não possam participar da AGD através da Plataforma Digital, os 

conforme modelo disponibilizado na Proposta da Administração e disponível no website da Companhia 
(https://www.alubar.net.br/). A Instrução de Voto deverá, em até 2 (dois) dias antes da realização da 
Assembleia, ser preenchida pelos Debenturistas e encaminhada aos cuidados da Companhia e do Agente 
Fiduciário, nos seguintes endereços eletrônicos: debentures.alubar@alubar.net e af.assembleias@
oliveiratrust.com.br. Para que a Instrução de Voto seja considerada válida, é imprescindível que:
(i) o preenchimento de todos os campos, incluindo a indicação do nome ou denominação social completa 
do Debenturista (se pessoa física ou pessoa jurídica, respectivamente) ou do gestor do fundo (se 
representante de fundo de investimentos), além do número do CPF ou do CNPJ/ e de indicação de telefone 
endereço de e-mail;
(ii) o envio dos Documentos de Representação detalhados no item III acima; e
(iii) a Instrução de Voto esteja devidamente assinada pelo Debenturista ou pelo seu representante legal, 
conforme o caso, nos termos da legislação vigente, autorizada a assinatura de forma eletrônica (com ou 

A Companhia se reserva o direito de, antes e/ou durante a condução dos trabalhos da Assembleia, negociar 
com os Debenturistas os termos e/ou condições do Waiver Para Obtenção do Registro de Companhia 
Aberta e do Waiver Fee, de forma que, observado o quórum necessário, os Debenturistas presentes na 
Assembleia poderão deliberar e aprovar termos e condições diferentes daqueles previstos na Proposta da 
Administração, porém, limitados à matéria da Ordem do Dia. Portanto, a Companhia ressalta a importância 
da participação da totalidade de todos os Debenturistas no conclave ora convocado.

Debenturistas no que diz respeito à presente convocação e à realização da AGD.
Barcarena, 23 de novembro de 2022

ALUBAR METAIS E CABOS S.A.
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