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AVISOS, ATAS E EDITAIS

Bolsa tem forte queda com temor 
de Lula 3 mais intervencionista 

Foi mais um dia de forte reação negativa a especulações sobre a equipe econômica do presidente 
eleito Lula (PT), que escolheu o ex-prefeito Fernando Haddad para o Ministério da Fazenda 
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Temores de que o go-
verno do presiden-
te eleito Luiz Inácio 
Lula da Silva (PT) 

adotará uma política econô-
mica mais intervencionista 
do que era esperado até en-
tão pelo mercado, aumentan-
do a preocupação com a sus-
tentabilidade fiscal, levaram 
a uma forte baixa na Bolsa e 
alta do dólar e dos juros nesta 
segunda-feira (12). 

Notícias de que o governo 
discute modificar a Lei das 
Estatais para permitir nome-
ações políticas, como a de 
Aloizio Mercadante para o 
BNDES e do senador pe-
tista Jean Paul Prates para 
a Petrobras, estão no cen-
tro dessas preocupações, em 
um cenário em que o merca-
do busca pistas sobre a de-
finição da equipe da gestão 
Lula 3 e qual será a política  
fiscal a ser adotada. 

Segundo Nicolas Borsoi, 
economista da Nova Futura, 
é esse tipo de alteração legis-
lativa que sinaliza que o novo 
governo poderá ser mais in-
tervencionista do que o mer-
cado esperava. “Isso atesta 

que podem ocorrer interven-
ções mais ideológicas e pro-
fundas”, disse. “É o tipo de 
mudança [na lei] que pode 
abrir uma caixa de Pandora.” 

A possibilidade de indi-
cação de nomes de polí-
ticos petistas, vistos como 
mais favoráveis à expansão 
de gastos públicos, para co-
mandar áreas estratégicas da 
economia também tem cau-
sado descontentamento en-
tre investidores -na sex-
ta, Lula já confirmou Fer-
nando Haddad como seu  
ministro da Fazenda. 

O Ibovespa caiu 2,02%, 
aos 105.343 pontos, a me-
nor pontuação desde agos-
to. Mais cedo, a Bolsa che-
gou a tombar mais de 3%, 
atingindo a pontuação míni-
ma do dia, de 103.876. As 
ações preferenciais da Petro-
bras também despencaram 
3,24%. O Banco do Brasil, ou-
tra empresa com peso na Bol-
sa e que é controlada pelo  
governo, perdeu 3,40%. 

No mercado de juros futu-
ros, a taxa DI (Depósitos In-
terbancários) para 2024, que 
serve de referência para o 
setor de crédito de curtíssi-
mo prazo, passava de 13,80% 
para 13,98% ao ano -a maior 
elevação desse indicador em 
duas semanas. 

No mercado de câmbio, o 
dólar comercial à vista fe-

Fernando Haddad tentou tranquilizar o mercado financeiro 
dizendo que formará uma equipe plural para conduzir a economia 
FOTO: PEDRO FRANÇA / AGÊNCIA SENADO 

Lula terá cerca de 35 ministérios, afirma Rui Costa  
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Futuro ministro da Casa 

Civil, Rui Costa (PT) dis-
se nesta segunda-feira (12) 
que o governo eleito de Luiz 

Inácio Lula da Silva (PT) 
deve ter cerca de 35 minis-
térios, sendo um deles des-
tinado a tratar da gestão de 
funcionários. 

Essa pasta deve ser des-
membrada do Ministério 
do Planejamento, que será 
recriado por Lula. 

Costa afirmou que a ideia 
é deixar a pasta do Plane-

jamento mais focada em te-
mas como Orçamento pú-
blico e planos plurianuais 
de governo, enquanto o ou-
tro ministério deve tratar da 
“gestão, governo digital”. 

“O plano plurianual não 
pode se pretender a ser ape-
nas de um governo, tem de 
começar a pensar como Es-
tado. Planejar como Esta-

do brasileiro”, disse Costa 
a jornalistas. “Se você olhar 
qualquer país europeu ou 
qualquer país asiático, os 
Estados Unidos, a área mui-
to forte de governo é plane-
jamento”, afirmou. 

A equipe de transição ava-
lia a criação de um ministé-
rio de gestão ou de uma se-
cretaria com status de mi-

nistério, vinculada à Presi-
dência. A pasta deve con-
centrar tarefas como gestão 
do patrimônio da União e 
de pessoal, o que inclui dis-
cussões sobre reajustes. 

São tarefas que, na ava-
liação da transição, to-
mam muita energia em 
um momento em que 
será necessário dar atenção 

especial ao planejamento  
de políticas públicas. 

Rui Costa, Lula e auxilia-
res do presidente eleito tra-
taram do desenho do novo 
governo em reunião no do-
mingo (12). O futuro mi-
nistro da Casa Civil dis-
se que a estrutura do go-
verno deve ser apresentada  
na terça-feira (13). 

Após queda na 
Bolsa, Haddad 
diz que montará 
‘equipe plural’ 
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Após um dia de temor do 

mercado sobre os rumos da 
economia sob a condução do 
futuro ministro da Fazenda, 
Fernando Haddad (PT-SP), o 
ex-prefeito afirmou na noite 
desta segunda (12) que deve 
“compor uma equipe plural”. 

“Não quero uma escola 
de pensamento comandando 
a economia”, disse Haddad, 
que deve anunciar parte dos 
nomes nesta terça (13). 

As declarações vieram de-
pois de forte baixa na Bolsa e 
alta do dólar e dos juros, pro-
vocada por temores de que 
o governo do presidente elei-
to, Luiz Inácio Lula da Silva 
(PT), adote uma política eco-
nômica intervencionista. 

Um dos principais motivos 
para a preocupação do mer-
cado foi a notícia de que o 
governo discute modificar a 
Lei das Estatais para permi-
tir nomeações políticas, so-
bretudo a de Aloizio Merca-
dante para o BNDES e do se-
nador petista Jean Paul Pra-
tes para a Petrobras. 

Sem entrar em detalhes so-
bre quais áreas deverá anun-
ciar ocupantes dos cargos, 
Haddad disse que quer mis-
turar pessoas jovens e mais 
experientes, mas que ainda 
depende de algumas respos-
tas dos convidados. 

chou em alta de 1,27%, cota-
do a R$ 5,3120 na venda. 

A possibilidade de Mer-
cadante assumir o BNDES, 
que já vinha sendo aventa-
da, ganhou força nesta se-
gunda, aumentando o temor 
no mercado de que a políti-
ca econômica vai seguir um 
rumo mais intervencionista. 

Questionado por jornalis-
tas nesta segunda sobre a 
possibilidade de assumir o 
comando de um ministério 
ou estatal no próximo ano, 
Mercadante se recusou a res-
ponder. O ex-ministro petis-
ta coordenou o programa de 
governo de Lula durante a 

campanha eleitoral, e hoje 
comanda os grupos técnicos 
da equipe de transição. 

“O Mercadante é mais vol-
tado à ampliação da parti-
cipação do governo nas es-
tatais e, sobretudo na Pe-
trobras, não é isso o que o 
mercado quer”, disse Gabriel 
Meira, especialista e sócio da 
Valor Investimentos. 

“No caso do BNDES, há a 
preocupação da retomada de 
uma prática como era a do 
governo de Dilma Rousseff, 
que buscava construir cam-
peões nacionais, ou seja, fi-
nanciava grandes empresas 
que não precisariam desse 

suporte porque têm aces-
so ao mercado de capitais”, 
completou Meira. 

Durante a campanha, Lula 
já defendeu um papel mais 
ativo para o BNDES durante 
seu novo mandato. Na sema-
na passada, o próprio Mer-
cadante defendeu que o ban-
co precisa voltar a atuar for-
temente no processo de rein-
dustrialização. 

Nesta segunda, porém, du-
rante encontro com o presi-
dente da Febraban (federa-
ção dos bancos), Isaac Sid-
ney, o petista cotado para o 
BNDES teria afirmado que o 
futuro governo não repetirá 
uma política de subsídios. 

Os rumores sobre a com-
posição da equipe econômi-
ca provocam forte quebra da 
expectativa de que a gestão 
Lula 3 apresentaria nomes 
historicamente comprometi-
dos com uma política fis-
cal mais restritiva, segundo 
Daniel Miraglia, economista-
chefe da Integral Group. 

“O mercado estava colo-
cando nos preços dos ativos 
um cenário mais parecido 
com o Lula 1, com a econo-
mia conduzida por alguém 
como o ex-ministro Henri-
que Meirelles. Agora, a me-
lhor das hipóteses é um Lula 
2, e existe a real possibilidade 
de caminharmos para Dilma 
1”, comentou Miraglia. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA
RESULTADO DA LICITAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 042/2022- PE-PMA - 
PROCESSO LICITATÓRIO 2022/0909-002-PMA

Objeto: Contratação por meio de pregão, de empresa especializada 
em fornecimento de reagentes e insumos laboratoriais, atendendo as 
necessidades do Laboratório Municipal de Abaetetuba no período de 12 
Meses. Nos termos da Ata da Sessão, o Pregoeiro, torna público o resultado 
da licitação e julgamento das propostas às respectivas vencedoras. 
Desse modo, satisfazendo a lei e ao mérito, por meio do Secretário de 
Saúde, Sr. Charles Cezar Tocantins de Souza, resolve: tornar público 
a HOMOLOGAÇÃO do Pregão Eletrônico Nº 42/2022 - PE-PMA, às 
seguintes adjudicatárias: J. A. Comercio de Materiais Cirurgicos Ltda - 
11.201.854/0001-52, vencedora dos itens: 1 - 2 - 3 - 6 - 8 - 10 - 12 - 13 - 14 
- 15 - 16 - 17 - 18- 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25 - 26 - 27 - 29 - 30 - 34 -35 - 36 - 39 
- 40 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 -51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 
- 63 –64 - 65 - 69 - 70 - 71 - 73 - 74 - 76 - 77 - 78 - 79 -80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 
- 86 - 87 - 88 - 89 - 90 -91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101- 104 - 
105 - 106 - 107 - 108 – 112, Valor Global de R$306.397,73; P P F Com e Serv 
Eireli 07.606.575/0001-00, vencedora dos itens: 4 - 5 - 7 - 9 - 11 - 23 - 28 - 31 
- 32 - 33 - 37 - 41 - 42 - 43 - 61 - 62 - 66 - 67 - 68 - 75 - 102 - 103 -109 - 110 – 
111, Valor Global de R$ 29.721,40; P G Lima Com Eireli 23.493.764/0001-61, 
vencedora dos itens: 38 – 72, Valor Global: R$29.800,00. Valor Total Global 
R$365.919,13. Assinado em 07 de Dezembro de 2022.

Charles Cezar Tocantins de Souza - Secretário Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA
RETIFICAÇÃO

Na publicação do Aviso de Homologação do Pregão Eletronico nº 9080/2022, 
publicado no D.O.U seção 3 N° 229, pag. 305 e 306, DOEB, Nº 284, pag. 
6 e 7 e Diário do Pará que circulou dia 07 de dezembro de 2022. Empresas 
vencedoras e valores: ONDE SE LÊ: 3 - J E S Fonseca Comercio Eireli 
- CNPJ: 04.707.391/0001-30 - R$ 1.878.880,60;26 - 3med Distribuidora 
de Emdicamentos Ltda - CNPJ: 29.043.834/0001-66 - R$ 320.805,00; A J 
Comércio Atacadista de Medicamentos e Produtos Hospitalar Ltda - CNPJ: 
32.137.731/0001-70 - R$ 414.000,00; 39 - Promefarma Medicamentos e 
Produtos Hospitalares Ltda - CNPJ: 81.706.251/0001-98 - R$ 184.815,00; 
41 - MCW Produtos Medicos e Hospilatares Ltda – CNPJ: 94.389.400/0001-
84 - R$ 292.576,20. LEIA-SE: 3 - J E S Fonseca Comercio Eireli 
- CNPJ: 04.707.391/0001-30 - R$ 1.787.880,60; 26 - 3med Distribuidora 
de Emdicamentos Ltda - CNPJ: 29.043.834/0001-66 - R$ 319.605,00; A J 
Comércio Atacadista de Medicamentos e Produtos Hospitalar Ltda - CNPJ: 
32.137.731/0001-70 - R$ 398.400,00; 39 - Promefarma Medicamentos e 
Produtos Hospitalares Ltda - CNPJ: 81.706.251/0001-98 – R$ 184.365,00; 
41 - MCW Produtos Medicos e Hospilatares Ltda - CNPJ: 94.389.400/0001-
84 - R$ 292.380,00. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA
EXTRATO DE CONTRATO

Origem: processo administrativo n° 494/2022/ processo licitatório tomada de 
preços n° 2005/2022. Contrato n° 1397/2022. Contratante: Secretaria Municipal 
de Educação. Contratado: DNC - Dragagem, Naval e Civil Eireli, Cnpj: 
26.211.457/0001-39. Objeto: Execução de serviços técnicos especializados de 

oito escolas, localizadas nas ilhas, no município de Barcarena. Fundamento 
Legal: Lei n° 8.666/93. Vigência: nove meses consecutivos. Valor total: R$ 

O Pregoeiro/CGL/SEGEP/PMB, designado pelo Decreto Municipal nº 103.993/2022-
PMB, torna público a NOVA DATA para REABERTURA do PREGÃO ELETRÔNICO 
SRP Nº 102/2022-SESAN, para o dia 27/12/2022 às 09h00 (horário de Brasília/
DF), Tipo Menor Preço por ITEM, no site www.comprasnet.gov.br, cujo objeto 
é a futura e eventual “AQUISIÇÃO DE CONTÊINERES, LIXEIRAS E PAPELEIRAS 
PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS”, para atender 
as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO - SESAN/PMB, 
de acordo com as condições estabelecidas no Edital Retificado 1 e seus Anexos. 
UASG: 925387
Edital RETIFICADO 1 disponível a partir do dia 13/12/2022 no site Comprasnet: 
www.comprasnet.gov.br e pelo site/portal da Prefeitura Municipal de Belém: 
www.belem.pa.gov.br/licitacao.

Belém/PA, 12 de dezembro de 2022
Marcelo Cantão Lopes

Pregoeiro/CGL/SEGEP/PMB

AVISO DE NOVA DATA DE ABERTURA
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 102/2022-SESAN - PROCESSO: Nº 2094/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES/PA
AVISO DE ADIAMENTO

A Prefeitura Municipal de Breves/Pa, AVISA aos interessados que a 
TOMADA DE PREÇO Nº 2/2022-211101, com abertura prevista 
para o dia 13 de dezembro de 2022, às 10:00h, FICA ADIADO, passando 
a abertura para o dia 22 de dezembro de 2022, as 09:00h, motivado pela 
necessidade de deslocamento da equipe técnica de engenharia a zona 

relevante pois a equipe técnica de engenharia auxilia na análise habilitaria 

AVISOS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
DISPENSA Nº 7/2021-020301

DISPENSA Nº 7/2021-020202

 e Conselho de 
, localizado na 

DISPENSA Nº 7/2021-010206

EXTRATOS DE CONTRATOS
CONTRATO Nº 20210503

CONTRATO Nº 20210504

, Conselho Municipal de 

Cruz, Breves/Pa, com intuito de atender as necessidades da Secretaria 

CONTRATO Nº 20211162

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS
ESPÉCIE:

ESPÉCIE: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ
RESULTADO DA HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2022- PMC
O Presidente da comissão permanente de licitação torna público o resultado 
da habilitação das empresas que participaram da sessão pública do dia 21 
de novembro de 2022 que tem como objeto reforma geral e ampliação do 
Mercado Municipal do Distrito de Curuçambaba, No Município de Cametá. 
Após análise estão HABILITADAS as empresas: L. de Souza Oliveira – Eireli 
– Me, CNPJ nº 12.664.806/0001-63 e Consserv Construções e Serviços 

interposição de recursos e possíveis contrarrazões sendo estes prazos os 
que seguem: prazo para interposição de recursos até 16 de dezembro de 
2022 até às 17:00hs e prazo para contrarrazões até 23 de dezembro de 

Licitação da Prefeitura Municipal de Cametá.
Adenilton Batista Veiga -

Presidente da Comissão Permanente de Licitações/PMC

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Castanhal, por intermédio da Secretaria 
Municipal de Suprimento e Licitação torna público a abertura do Processo 
Licitatório do tipo menor preço por item, na modalidade PREGÃO 
ELETRÔNICO SRP Nº 106/2022/PMC, cujo objeto é a 
contratação de empresa especializada para fornecimento de material de 
limpeza, higiene pessoal e descartáveis, destinado ao atendimento das 
diversas Secretarias/Fundos Municipais e o Instituto de Previdência do 
Município de Castanhal/PA por um período de 12 (doze) meses. A sessão 
pública de Pregão Eletrônico terá início com a divulgação das Propostas 
de Preços e início da etapa de lances no dia 27/12/2022às 09:00 horas. O 
Edital estará disponível nos sites: https://castanhal.cr2transparencia.com.
br/categoria/licitacoese www.gov.br/compras e e-mail pregaoeletronico@
castanhal.pa.gov.br, a partir da data da publicação.

Célia do Socorro da Silva Andrade -
Pregoeira da Prefeitura Municipal de Castanhal

AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 099/2022

O Fundo Municipal de Educação - FME, por meio da Secretaria Municipal 
de Suprimento e Licitação, através de sua Pregoeira, no uso de suas 
atribuições, torna público, para conhecimento dos interessados, que 
suspende o Processo Administrativo nº 2022/10/6887 – Pregão Eletrônico 
nº 099/2022/FME, cujo o objeto é: contratação de empresa especializada 
no fornecimento de equipamentos eletrônicos e assessórios, para os 
laboratórios móveis das unidades escolares que atendem a modalidade 
de educação infantil da rede municipal, destinado a atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Castanhal/PA, 
por um período de 12 (doze) Meses, para resolução de problemas de 
ordem técnica. Sanada todas as questões a nova data será republicada 
nos mesmos veículos de comunicação anteriormente divulgados a 
este edital e o prazo será recontratado nos termos Art. 21, §4º da Lei 
8.666/93. Maiores informações disponível nos sites: https://castanhal.
cr2transparencia.com.br/categoria/licitacoes/ www.comprasnet.gov.br e 
no e-mail: pregaoeletronico@castanhal.pa.gov.br.

Paula Francinara Silva Sampaio - Pregoeira/ FME

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ AÇU
AVISO DE ANULAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP 039/2022
A Comissão Permanente de Licitação do Município Igarapé-Açu 
vem por meio deste informar o cancelamento da Pregão Eletrônico 
SRP nº 039/2022 para Registro de Preços para o fornecimento 
de gases medicinais, oxigênio liquido (99,5% de pureza), com 
instalação, comodato e manutenção preventiva e corretiva de 
tanque criogênico, central de vácuo medicinal, central de reserva 
de cilindros e fornecimento para suprir a demanda do Hospital 
Municipal e das unidades de Saúde do Município de Igarapé-Açu.

Robson Raphael Oliveira de Andrade - Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO
AVISO DE ADJUDICAÇÃO,

HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE ATA SRP
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 37/2022-SRP

A Prefeitura Municipal de Novo Progresso, Estado do Pará, torna público 
a adjudicação e homologação do Processo Licitatório nº 03110001/2022, 
Pregão Eletrônico nº 37/2022, cujo objeto é o registro de preços para 
contratação de empresa para aquisição de veículos utilitários, tipo pick up, 
zero quilometro, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal 
de Assistência Social do Município de Novo Progresso/Pa, através do 
Convênio nº 001/2021/Seaster. Empresa Vencedora: Brasvel Brasil 
Comercio de Veiculos Ltda, inscrito no CNPJ sob o nº 09.103.225/0001-
48, ATA SRP nº 2811004/2022, com valor R$221.600,00(duzentos e vinte 
e um mil e seiscentos reais), de Vigência de 28/11//2022 até 28/11/2023. 
Homologo a Licitação na Forma da Lei nº 8.666/93 em 28/11/2022.

Gelson Luiz Dill - Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS
AVISOS 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 036/2022. Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios 
para compor a alimentação dos alunos da rede pública de ensino do município 
de Placas/PA para o Ano Letivo 2023.Tipo menor preço por lTEM. A audiência 
pública ocorrerá no dia 26/12/2022, às 08h, 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
RONDON DO PARÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2022-064 PMRP
2ª CHAMADA

Objeto: Registro de preços visando futura contratação de 
empresa para o fornecimento de areia e seixo, para atender 
a demanda da Secretaria Municipal de Obras, Transportes e 

descritiva do Termo de Referência. Abertura: 04/01/2023 

propostas no sítio  www.portaldecompraspublicas.com.br até às 

rondondopara.pa.gov.br / www.portaldecompraspublicas.com.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 9/2022-023

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de equipamentos 
de informática para atender as necessidades da prefeitura, secretarias e 
fundos do município de São Sebastião da Boa Vista/Pa. A abertura será no dia 
26/12/2022 às 09:00h, 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

RESIDENCIAL CIDADE JARDIM MARABÁ LTDA - SPE
CNPJ nº11.446.113/0001-31

Quadra 01 Lote 01, Cidade Jardim, Marabá - Pará

Prezados (as) Senhores (as):

CLIENTES CPF: CONTRATO QUADRA LOTE

VANES CLEUDE VITORINO DA SILVA 643******82 5346 142 56

FRANCISCA DAS CHAGAS BARRETO DE ARAUJO 024******48 3858 059 009

AVISO DE ABERTURA 
TOMADA DE PREÇOS 

032/2022– CPL/SEDOP
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRE-
SA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA 
PARA PROLONGAMENTO DA GALERIA 
DE DRENAGEM PLUVIAL ADJACENTE 
AO  PRONTO SOCORRO DO BENGUÍ, 
no Município de Belém, neste Esta-
do, conforme termo de referência, 
planilhas e projetos anexos.
Data de abertura: 27 de dezembro 
de 2022
Horário: 10h (dez horas)
Local: Sede da Secretaria de Estado 
de Desenvolvimento Urbano e Obras 
Públicas – SEDOP, localizada na Trav.      
Chaco, nº 2158, Bairro do Marco, 
CEP: 66.093 - 542. Belém/PA.
Edital: Disponível na Coordenadoria 
de licitação da SEDOP, no horário das 
8h às 14h, através de meio digital 
(CD/DVD virgem/PENDRIVE) e no site 
www.compraspara.pa.gov.br

Belém-PA, 12 de dezembro de 2022

Leandro de Aguiar Alves
Presidente da Comissão Permanente 

de Licitação.

Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Urbano e Obras Públicas

AVISO DE ABERTURA DO 
PREGÃO ELETRÔNICO 

SRP Nº 084/SESPA/2022
A Secretaria de Estado de Saúde 
Pública, através de sua Pregoeira, 
comunica que realizará licitação na 
modalidade Pregão Eletrônico do 
tipo “MENOR PREÇO POR ITEM”, con-
forme abaixo:
OBJETO: aquisição de suplemento 
alimentar do Componente Especia-
lizado de Assistência Farmacêutica 
(CEAF), para atender aos pacientes da 
Secretaria de Estado de Saúde Públi-
ca do Pará – SESPA.
DATA DE ABERTURA: 26/12/2022
HORÁRIO: 9h (horário de Brasília)
LOCAL: Portal de Compras do
Governo Federal –
www.comprasgovernamentais.gov.br 
UASG: 925856
ENTREGA DO EDITAL: Os interes-
sados poderão retirar o edital nos 
sites: www.comprasnet.gov.br ou
www.compraspara.pa.gov.br
OBSERVAÇÃO: Dúvidas poderão ser 
dirimidas diretamente com a prego-
eira responsável, através do e-mail 
cpl@sespa.pa.gov.br

Belém (PA), 13 de dezembro de 2022

CÉLIA PUGA
PREGOEIRA/CPL/SESPA

Secretaria de Estado de Saúde Pública
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