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AVISOS, 
ATAS E 
EDITAIS

Volta da tributação da gasolina e 
do etanol em março é confirmada 
Ministério da Fazenda confirmou ontem a retomada da tributação sobre 
gasolina e etanol em 1º de março, mas as alíquotas serão diferenciadas 

cípios de sustentabilidade 
perseguidos pela gestão de 
Luiz Inácio Lula da Silva 
(PT): ambiental (onerando 
mais o combustível fóssil), 
social (tentando reduzir o 
impacto sobre o consumi-
dor) e econômico (preser-
vando a arrecadação). 

A MP para prorrogar 
a desoneração completa 
de PIS e Cofins sobre os 
combustíveis foi assinada 
por Lula em 1º de janei-
ro. A medida foi adotada 
inicialmente por seu an-
tecessor em 2022, numa 
tentativa de Bolsonaro de 
conter a escalada de pre-
ços nas bombas em pleno 
ano eleitoral. 

Durante a transição de 
governo, a manutenção das 
alíquotas zeradas enfren-
tou resistências da equi-
pe do ministro da Fazenda, 
que queria recuperar uma 
parcela maior da arreca-
dação. O contraponto veio 
justamente da ala política, 
que pressionou pela exten-
são do benefício tributário 
de olho num impacto mais 
prolongado sobre o bolso 
dos consumidores. 

Em janeiro, Haddad não 
descartou a possibilidade 
de Lula prorrogar a medi-
da, reduzindo o potencial 
de receitas, mas mantendo 
o alívio para o bolso dos 
consumidores. 

“Isso não impede o pre-
sidente de reavaliar esses 
prazos, a depender da ava-
liação política que ele fi-
zer, o que impõe continu-
ar num rumo de pacificar 
esse país, e em relação tam-
bém a essas conversas que 
vamos manter com a au-
toridade monetária [Banco 
Central]”, disse o ministro. 

A posição da Fazenda, 
porém, indica que o mi-
nistro conseguiu conven-
cer Lula a retomar a tri-
butação sobre os combustí-
veis de forma a preservar a 
arrecadação. 

Nos últimos dias, a pres-
são política pela manuten-
ção do benefício havia es-
calado e ganhado o apoio 
público da presidente do 
PT, Gleisi Hoffmann. Na 
sexta-feira (24), ela publi-
cou em sua conta no Twit-
ter uma defesa da manu-
tenção da desoneração. 

COMBUSTÍVEIS 
 

Idiana Tomazelli 
 

FOLHAPRESS 

 

O Ministério da 
Fazenda confir-
mou nesta se-
gunda-feira (27) 

que a gasolina e o etanol 
voltarão a ser tributados 
em 1º de março. 

As alíquotas, porém, se-
rão diferenciadas, de for-
ma que os combustíveis 
fósseis sofram uma co-
brança maior, como mos-
trou mais cedo a coluna 
Mônica Bergamo. 

Antes da desoneração 
dos combustíveis ser ado-
tada no governo de Jair 
Bolsonaro (PL), as alíquo-
tas dos tributos federais já 
eram distintas. Os valores 
eram de até R$ 0,69 por li-
tro da gasolina e de R$ 0,24 
por litro de etanol. 

Segundo a pasta, a nova 
modelagem está em discus-
são entre o governo e a Pe-
trobras. O secretário-exe-
cutivo da Fazenda, Gabriel 
Galípolo, viajou ao Rio de 
Janeiro para se reunir com 
diretores da companhia e 
debater o assunto. 

A Fazenda afirma, via 
assessoria de imprensa, 
que “está assegurada 100% 
da arrecadação” projetada 
com a retomada de tri-
butos sobre combustíveis, 
conforme anunciado em 
12 de janeiro. 

Na ocasião, o ministro da 
Fazenda, Fernando Had-
dad (PT), anunciou um pa-
cote de medidas para redu-
zir o rombo fiscal previs-
to para 2023. A arrecada-
ção projetada com a reone-
ração de gasolina e etanol a 
partir de 1º de março é de 
R$ 28,9 bilhões. 

A decisão de cobrar mais 
tributos sobre gasolina do 
que sobre o etanol, segun-
do o governo, busca alinhar 
a medida com três prin-

A partir  de 1º de março a gasolina e o etanol voltarão a ser tributados, mas de forma diferenciada 
FOTO: RICARDO AMANAJÁS 

“Antes de falar em reto-
mar tributos sobre com-
bustíveis, é preciso defi-
nir uma nova política de 
preços para a Petrobras. 
Isso será possível a par-
tir de abril, quando o Con-
selho de Administração 
for renovado, com pes-
soas comprometidas com 
a reconstrução da empre-
sa e de seu papel para o 
país”, disse Gleisi. 

“Não somos contra ta-
xar combustíveis, mas fa-
zer isso agora é penalizar o 
consumidor, gerar mais in-
flação e descumprir com-
promisso de campanha”, 
acrescentou. 

VITÓRIA DA FAZENDA 

  O leque de opções 
analisado pelo governo 
até então incluía prorrogar 
desoneração por mais dois 
meses -até o fim de abril-
 ou elevar os tributos de 
forma gradual. A Fazenda, 
porém, defendia a retomada 
da cobrança dos tributos.   

 PARA ENTENDER 

Bolsa e dólar fecham praticamente estáveis 
REONERAÇÃO DOS 
COMBUSTÍVEIS 

 
Renato Carvalho 
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Bolsa e dólar oscilaram en-
tre alta e baixa durante todo 
o dia, e fecharam próximos 
da estabilidade nesta segun-
da-feira (27). O mercado es-
perava uma definição sobre 
a retomada da cobrança de 
impostos federais sobre com-
bustíveis, mas após a decisão, 
os ativos continuaram próxi-
mos do zero a zero. 

O Ibovespa fechou em bai-
xa de 0,08%, a 105.711 pon-
tos. O dólar comercial à vis-
ta fechou em alta de 0,13%, a 
R$ 5,205. Na mínima do dia, a 
moeda chegou a atingir a co-
tação de 5,17. 

No mercado de juros, a ten-
dência é de queda. Nos con-
tratos com vencimento em 
janeiro de 2024, as taxas pas-
saram de 13,46% do fecha-
mento da última sexta-feira 
(24) para 13,37% ao ano. Para 
janeiro de 2025, os juros sa-
íram de 12,77% para 12,62%. 
No vencimento em janeiro de 
2027, as taxas recuaram de 
13,06% para 12,85%. 

Haddad tem lutado por pautas mais alinhadas aos mercados 
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O governo Lula decidiu 
que vai voltar a cobrar im-
postos da comercialização de 
combustíveis no país. A co-
brança, no entanto, será com 
alíquotas diferentes. 

Os percentuais serão maio-
res para os combustíveis fós-
seis (gasolina) e mais sua-
ves para os biocombustíveis, 
como o etanol. 

Membros do governo se 
reuniram nesta segunda-fei-
ra para discutir o tema, com 
participação do presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva 
(PT), do ministro da Fa-
zenda, Fernando Haddad, e 

do presidente da Petrobras, 
Jean Paul Prates. “Tido como 
o ‘patinho feio’ da Esplana-
da, Haddad tem lutado por 
pautas consideradas mais ali-
nhadas aos mercados e, por 
isso, espera-se uma leve rea-
ção negativa no caso de um 
revés para a economia”, afir-
ma a equipe de análise da Le-
vante Investimentos. 

A medida provisória assi-
nada por Lula no primeiro 
dia de seu mandato prevê 
que a desoneração do PIS e 
Cofins será válida até a terça-
feira (28) para a gasolina, eta-
nol, querosene de aviação e 

gás natural veicular. Ou seja, 
a tributação seria retomada a 
partir da quarta-feira (1º), se 
não houvesse um novo ato. 

Antes da desoneração, as 
alíquotas eram de até R$ 0,69 
por litro da gasolina e de R$ 
0,24 por litro de etanol. 

Leonardo Neves, especia-
lista em renda variável da 
Blue3 Investimentos, afirma 
que os investidores oscila-
rem entre a preocupação 
com a inflação e o alívio com 
a parte fiscal, após a notí-
cia. “No fim, uma arrecada-
ção maior tranquiliza mais 
o mercado, é mais saudável 
para as contas públicas”, afir-
ma Neves. 

Gabriel Meira, especialista 
da Valor Investimentos, é ou-
tro que coloca a reoneração 
dos combustíveis como algo 
positivo. “O governo quer co-
brar mais impostos sobre os 
combustíveis fósseis, então 
temos que ver como vai ficar. 
Mas a medida garante R$ 30 
bilhões adicionais em arreca-
dação, e isso é bom.” 

Sobre a diferença na co-
brança entre gasolina e eta-
nol, o Ministério da Fazen-
da afirma que a nova modela-
gem está em discussão entre 
o governo e a Petrobras.  

A empresa Armac Locação, Logística e Serviços Ltda., inscrita no CNPJ 
00.242.184/0001-04, Inscrição Municipal nº 60.15.760, localizada na Av. 
Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues, nº 939, Edifício Jatobá, 7º andar, 
Bairro Tamboré, Barueri – São Paulo, torna público que requereu à 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMAS) – Pará, 
a uma Autorização para desenvolver atividades de Transporte de Produtos 
Perigosos sob protocolo 2022/43834.

CÂMARA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-AÇU
AVISOS DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2023-PP/SRP/CMIA
A Câmara Municipal de Igarapé-Açu/Pa, torna público a todo os interessados 
ao processo licitatório que tem como Registro de Preço para a futura 
e eventual aquisição de gêneros alimenticios, destinado e atender as 
necessidades da Câmara Municipal de Igarapé-Açu/Pa. A abertura será no 
dia 13/03/2023 às 09:00 horário de Brasília. O edital e seus anexos estão 
disponíveis em: https://www.cmigarapeacu.pa.gov.br informações e-mail: 
licitacmia@gmail.com.

Mayara M. dos Santos Oliveira - Pregoeira 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2023-PP/SRP/CMIA

A Câmara Municipal de Igarapé-Açu/Pa, torna público a todo os interessados 
ao processo licitatório que tem como Registro de Preço para a futura e 
eventual contratação de empresa para serviços de locação de veículos, a 

A abertura será no dia 13/03/2023 às 11:00 horário de Brasília. O edital e 
seus anexos estão disponíveis em: https://www.cmigarapeacu.pa.gov.br 
informações e-mail: licitacmia@gmail.com.

Mayara M. dos Santos Oliveira - Pregoeira

CÂMARA MUNICIPAL DE TRACUATEUA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023
A Câmara de Tracuateua, torna público aos interessados que realizará licitação, 
conforme informações seguintes: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023, tipo menor 
preço unitário. Contratação de empresa para prestação de serviços de locação 
de veículos tipo, caminhonete 4x4 e passeio, sem motorista, para atender as 
necessidades da Camara Municipal de Tracuateua. Abertura: 10/03/2023 às 10:00h. 
O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no Mural de Licitações/TCM/
PA, www.portaldecompraspublicas.com.br ou pelo site www.camaratracuateua.
pa.gov.br.

Carlos Evandro de Souza Torres - Pregoeiro

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
DO MUNICIPIO DE BREVES

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO 002/2023- PE-IPMB

O Instituto de Previdência do Município de Breves/Pa, CNPJ 
04.316.287/0001-14, Pará, torna público que no dia 10 de Março de 2023, 
às 09h, no endereço eletrônico www.portaldecompraspúblicas.com.br, 
realizará licitação na modalidade Pregão, na forma  eletrônica, do tipo  Menor 
Preço por  Item, no modo de disputa aberto, para  aquisição de material 
permanente, para atender às necessidades do Instituto de Previdência do 
Município de Breves/Pa. A Licitação será regida pela Lei nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002, Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019 e Lei nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993. Os interessados poderão obter o texto integral do 
Edital e todas as informações sobre a licitação através do acesso à página do 
Tribunal de Contas do Município/PA, www.portaldecompraspúblicas.com.br 
ou na sala da Comissão Permanente de Licitação –C PL junto ao Instituto de 
Previdência do Município de Breves/Pa, com sede na passagem 1 de Maio 
nº 283, bairro Centro, Município de Breves/PA, CEP 66.800-000, no horário 
de 8h às 14h, em dias de efetivo expediente.

Doralice Câmara Almeida - Ordenador

PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2023/PMAP
Objeto: Contratação de empresa especializada em confecção de malharia, 
objetivando atender as necessidades da prefeitura municipal de Aurora do Pará e 
demais secretaria que compõem a esfera municipal. A sessão pública de Pregão 
Eletrônico terá início com a divulgação das propostas de preços e etapa de lances 
no dia 13/03/2023, 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 LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA N° 3001/2023
Objeto: Execução das seguintes obras/serviços: manutenção e execução 
de terraplenagem com regularização e compactação de base, sub-base 

departamento de licitações, em dia de expediente das 08:00 às 17:00h, no 

também poderá ser adquirido, gratuitamente, no portal da transparência 

departamento de licitações, em dia de expediente das 08:00 às 17:00h, 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 3017/2022

processo licitatório em destaque, do tipo menor preço, que tem por 

RESULTADO DE JULGAMENTO DEFINITIVO
CONCORRÊNCIA N° 3017/2022

Pelo fato de nenhuma empresa licitante ter apresentado recurso 

de julgamento do processo licitatório em destaque, cujo objeto é a 

da empresa inicialmente declarada vencedora do lote 01, e por ter sido 
enquadrada como EPP e ter apresentado nova proposta com valor inferior 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA
RETIFICAÇÃO

No extrato de contrato publicado no DIÁRIO DO PARÁ, pag. B10, que circulou dia 27 
de fevereiro de 2023. ONDE SE LÊ: Pregão Eletrônico nº 9083/2022; LEIA-SE 
Pregão Eletrônico nº 9082/2022. As demais informações permanecem inalteradas.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM através do órgão interessado a FUNDAÇÃO 
PAPA JOÃO XXIII - FUNPAPA/PMB, 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 13/03/2023 às 9h (Horário de Brasília/DF) – Tipo 
Menor Preço por Lote.
OBJETO: Registro de Preços em Ata, para futura e eventual “AQUISIÇÃO DE 
MATERIAIS ESPORTIVOS E LÚDICO”, para atender as Unidades da FUNDAÇÃO 
PAPA JOÃO XXIII - FUNPAPA/PMB, de acordo com as condições estabelecidas no 
Edital e seus Anexos. 
LOCAL: A abertura da sessão pública será efetuada no site: www.comprasnet.gov.br 
UASG: 925387
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, 27 de fevereiro de 2023.
Marcelo Cantão Lopes

Pregoeiro/CGL/SEGEP/PMB

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 17/2023-FUNPAPA

PROCESSO: Nº 4723/2022

SEGEP

Secretaria Municipal de 

Coordenação Geral do

Planejamento e Gestão

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEVIDES
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO SISTEMA DE
REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2023

Objeto: Registro de Preço para contratação de empresa especializada na prestação 
de serviços de fabricação e instalação de equipamentos publicitários do tipo frontlight, 

para atender às demandas da Prefeitura Municipal de Benevides. Data de Abertura: 
14/03/2023. Hora: 10h00min (horário local).  Local: www.portaldecompraspublicas.com.br. 
O edital, na íntegra, encontrar-se-á à disposição para consulta e download nos sites www.
portaldecompraspublicas.com.br, www.tcm.pa.gov.br e www.benevides.pa.gov.br.

Luziane de Lima Solon Oliveira - Ordenadora de Despesa/
Prefeita Municipal de Benevides/Pa

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9.2023/002

Registro de preços para eventual aquisição de urnas mortuárias, com translado e as vestes mortais, 
para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social do município de Bom 
Jesus do Tocantins-PA. Data da abertura 14/03/2023 às 08:30 horas (horário de Brasília/DF - Tipo 
menor preço por Item. Local: A abertura da sessão será efetuada no site: www.licitanet.gov.br

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9.2023/003
Registro de preços para eventual aquisição de empresa especializada para a prestação de serviços 
de lavagem de veículos que compõem a frota do município de Bom Jesus do Tocantins/PA. Data 
da abertura 14/03/2023 às 09:00 horas (horário de Brasília/DF - Tipo menor preço por Item. Local: 
A abertura da sessão será efetuada no site: www.licitanet.gov.br

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9.2023/004
Contratação de empresa para aquisição de calcário dolomítico destinado para a Secretaria de 
Agricultura. Data da abertura 14/03/2023 às 10:00 horas (horário de Brasília/DF - Tipo menor preço 
por Item. Local: A abertura da sessão será efetuada no site: www.licitanet.gov.br

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9.2023/005
Registro de preços para eventual contratação de empresa para confecção e fornecimento de 
cópias de chaves, carimbos e outros matérias para atender as secretarias do município de Bom 
Jesus do Tocantins/PA. Data da abertura 14/03/2023 às 14:00 horas (horário de Brasília/DF - Tipo 
menor preço por Item. Local: A abertura da sessão será efetuada no site: www.licitanet.gov.br
O Edital poderá ser adquirido no site: www.licitanet.gov.br ou pelos sites/portal da Prefeitura de 
Bom Jesus do Tocantins: bomjesusdotocantins.pa.gov.br; tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes/.
Bom Jesus do Tocantins- PA, 28 de Fevereiro de 2023

Edito Fausto da Conceição Lima - Pregoeiro
PREGÃO PRESENCIAL Nº 9.2023/006

Contratação de empresa especializada para realização de concurso público para provimento de 

edita, tipo menor preço. Data da abertura 15/03/2023 às 08:30 horas (horário de Brasília/DF - Tipo 
menor preço por Item. Local: A abertura da abertura sala de reunião da CPL.
O edital poderá ser adquirido pelo portal da Prefeitura de Bom Jesus do Tocantins: 
bomjesusdotocantins.pa.gov.br; tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes/.

Bom Jesus do Tocantins, 28 de fevereiro de 2023
Edito Fausto da Conceição Lima - Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ
AVISOS DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2023-PMC
Objeto: Drenagem profunda, recuperação de pavimentação, passeio 

completo e seus anexos estão à disposição dos interessados no site 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 004/2023-PMC
Objeto: Registro de Preço para a aquisição de notebooks e impressoras 
multifuncionais visando atender a demanda do fundo de Valorização da 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
AVISO DE CREDENCIAMENTO

A Prefeitura Municipal de Capanema-PA, comunica a quem faça interessar, 
que realizará o credenciamento de pessoa jurídica e física para o 
credenciamento de pessoa física e jurídica para a execução de exames 
especializados, visando dar continuidade a assistência aos pacientes 
atendidos do Centro de Especialidades Médicas - CEM, do Município de 
Capanema/PA. Entrega de documentos até dia: 13/03/2023 às 14:00 horas. 
Data da sessão pública de abertura dia 16/03/2023 ás 09:00horas. Edital 

Henie Maria Neves de Sousa - Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA N° 003/2023/FMS
O Fundo Municipal de Saúde, através da Secretaria Municipal de Suprimento 
e Licitação – Comissão Permanente de Licitação/CPL, nomeada pela 
Portaria n° 825/22, de 05/07/2022, com sede à Av. Barão do Rio Branco, 
n° 2232, Bairro: Centro, neste Município de Castanhal/Pará, torna público 
que fará realizar licitação na modalidade concorrência sob o critério de 
julgamento “menor preço global” para contratação de empresa especializada 
na construção do Centro Especializado em Reabilitação – CER-IV, neste 
Município de Castanhal/Pará, a ser executado por um período de 12 (doze) 
meses. A sessão pública desta concorrência será realizado no Auditório da 
Secretaria Municipal de Indústria e Comércio/SEMICS localizada na Av. 
Altamira, n° 850, Bairro: Nova Olinda, neste Município de Castanhal/Pará 
no dia 18/04/2023, às 09:00 horas. Quaisquer dúvidas ou esclarecimentos 
se dará pelo seguinte e-mail: licitacao.supri@castanhal.pa.gov.br . O 
edital estará disponível pelo site: http://castanhal.cr2transparencia.com.br/

Igor Valente Teixeira - Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATIPURU
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: 1° Termo aditivo de Prazo ao contrato nº 20220615. Partes: 
Prefeitura Municipal de Quatipuru E W C dos Santos Geraldo Eireli - Epp, 
CNPJ: 11.732.523/0001-49. Origem: TOMADA DE PREÇOS Nº2/2022-004. 
Objeto: Contratação de empresa de engenharia para recuperação asfáltica de 
33.202,42 m² de vias urbanas e sinalização horizontal na sede do município 
e no Distrito de Boa Vista – Etapa I, no Município de Quatipuru. Conforme 
Processo nº 2022/194748 e Convênio nº 68/2022, celebrado com Secretaria 
de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas - SEDOP. O presente 
termo aditivo tem por objetivo a prorrogação de prazo, nos limites permitidos 
por lei, Fundamentação: Artigo 57, § 1°, II e § 2° da Lei n°8.666/93 e alterações 
posteriores. Vigência de 28/02/2023a28/10/2023. Assinatura 28/02/2023.

José Augusto Dias da Silva - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
REDENÇÃO

EXTRATO DA ERRATA Nº 001/2023
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 001/2023 - 

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2020
O Município de Redenção, Estado do Pará, informa que na 
data de 28 de fevereiro de 2023, será publicado na integra a 
ERRATA nº 001/2023 do Edital de Convocação nº 001/2023 
do Concurso Público nº 001/2020, realizado pelo Instituto 
Bezerra Nelson LTDA - IVIN, C.N.P.J. nº 08.197.465/0001-
96, constando as alterações pertinentes nos seguintes 
sites: Prefeitura Municipal de Redenção – www.redencao.

https:www.diariomunicipal.com.br/famep/, Instituto Bezerra 
Nelson – IVIN - https: institutovicentenelson.com.br/ e 
Câmara Municipal de Redenção-PA, nesta última conforme 
prescrito no art. 74 e 145 da Lei Orgânica do Município. 
E para que não se alegue desconhecimento por quem de 
direito, é feito o presente Extrato.

Redenção-PA, 27 de fevereiro de 2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: 1º termo Aditivo ao Contrato nº 20220153. Processo: Pregão 
Eletrônico SRP nº 017/2021. Contratante Fundo Municipal de Gestão Ambiental, 
inscrito(a) no CNPJ sob o nº 23.743.077/0001-57. Contratado: Vidal Construtora 
Ltda, inscrito(a) no CNPJ 14.407.626/0001-21. Objeto: Contratação de empresa 
para prestação de serviços de limpeza urbana para atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente do Município de Santa Maria do Pará/
Pa. O presente Termo Aditivo objetiva a prorrogação do prazo de vigência do 
contrato até 30 de Julho de 2023, nos termo do art. 5 7, inciso II, da Lei Federal 
nº 8.666/93. Vigência: 31/12/2022 a 30/07/2023. Data de Assinatura: 28/12/2022. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 9/2023-003

Objeto: Registro de preço para futura e eventual contratação de 
pessoa jurídica para a aquisição de combustíveis e Gás de Cozinha, 
para atender as necessidades da Prefeitura, Secretarias e Fundos do 
Município de São Sebastião da Boa Vista/Pa. A abertura será no dia 
13/03/2023 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 Municipal

SESCOOP/PA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 001/2023

Objeto: Contratação para Registro de 
Preços para prestação de serviços 
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