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AVISOS, ATAS E EDITAIS

Privatização da Eletrobras 
é destravada por Furnas 
ASSEMBLEIA 

 
Alexa Salomão 
 

FOLHAPRESS 

 

Após breve batalha judicial 
que poderia, no limite, invia-
bilizar a privatização da Ele-
trobras, Furnas realizou em 
32 minutos ontem a assem-
bleia de debenturistas para 
aprovar um investimento de 
R$ 1,5 bilhão na Madeira 
Energia, controladora da usi-
na de Santo Antônio. 

A assembleia havia sido 
suspensa por duas liminares 
neste final de semana, mas 
a AGU (Advocacia-Geral da 
União) conseguiu derrubá-
las nesta segunda-feira. 

As liminares que barra-
vam a assembleia haviam 
sido concedidas pela juíza de 
plantão Isabel Teresa Pinto 
Coelho Diniz, da Justiça Fe-
deral do Rio de Janeiro, na 
madrugada do domingo (5). 
Apesar de serem processos 
diferentes, ambos foram mo-
vidos pela Asefu (Associação 
dos Empregados de Furnas). 

Furnas precisava de auto-
rização de detentores de de-
bêntures emitida em 2019, 
para poder participar de um 
aporte de R$ 1,5 bilhão na 
Madeira Energia, controla-
dora da usina de Santo An-
tônio. A operação garante re-
cursos para cobrir uma der-
rota arbitral. 

Furnas é sócia da Madeira 
Energia, com 43% de partici-
pação. Concluída essa opera-

ção, Furnas assumirá o con-
trole da empresa, chegando a 
70% de participação. 

Foram necessárias duas as-
sembleias de debenturistas 
para Furnas receber sinal ver-
de para a capitalização na Ma-
deira Energia. A primeira, em 
30 de junho, formou quórum 
para a avaliação da primeira 
série da emissão. Agora, fo-
ram avaliadas a segunda série. 

A reportagem apurou que 
o Bradesco detinha 100% da 
primeira série, o que facilitou 
a realização da assembleia 
inicial. A segunda série de 
debêntures, no entanto, esta-
va pulverizada em 2.700 in-
vestidores, a maioria clientes 
do segmento chamado priva-
te bank, de alta renda, em 
diferentes instituições, mas 
concentrados em três. 

Do total, 24% das debên-
tures estavam com clientes 
private do Bradesco, cerca 
de 20% com os do Itaú e 
mais 20% com clientes pri-
vate da XP. A assembleia 
foi instalada com quórum de 
50,75%, às 11h05, e encerra-
da às 11h37. O pleito de Fur-
nas contou com 46,73% votos 
a favor, 3,46%, contra, e 0,5% 
abstenções. O quórum míni-
mo previsto era de 30% 

“Os votos foram fechados e 
realizados com antecipação”, 
diz Ricardo Rocha de Cas-
tro, diretor-presidente da Ca-
efe (Caixa de Assistência dos 
Empregados de Furnas e Ele-
tronuclear). 

Colaborou Idiana Toma-
zelli. 

Orçamento: bloqueio de R$ 8,7 bi 
ameaça aumento para servidores 
A Lei de Responsabilidade Fiscal, que impede elevação de gasto com 
pessoal nos últimos 180 dias do mandato, atrapalha plano de Bolsonaro 

cerca de um mês para dar al-
gum aumento para os fun-
cionários públicos, graças à 
limitação imposta pela Lei 
de Responsabilidade Fiscal 
(que impede elevação de gas-
to com pessoal nos últimos 
180 dias do mandato). 

O presidente Jair Bolsona-
ro (PL) sinalizou que pode-
ria dar aumentos privilegia-
dos para policiais, o que ge-
rou uma onda de mobiliza-
ções de servidores federais 
por reajustes. 

Após muitas idas e vindas, 
Bolsonaro sinalizou recente-
mente que pode recuar de 
sua ideia de conceder au-
mentos extras para os profis-
sionais da segurança. O mi-
nistro Paulo Guedes (Econo-
mia) disse publicamente que 
o único reajuste possível é o 
de 5% para todos. E, nas últi-
mas semanas, o governo tem 
admitido nos bastidores que 
nem isso pode acabar saindo. 

No caso da pasta da Ciên-
cia, houve corte de R$ 
2,5 bilhões dos R$ 6,8 bi-
lhões anteriormente previs-
to nas chamadas verbas dis-
cricionárias (que o governo 
pode adiar, diferentemente 
das obrigatórias). A tesoura-
da equivale a 36% do total. 

Na Educação, a tesourada 

SALÁRIOS 
 

Fábio Pupo 
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O governo bloque-
ou a execução 
de R$ 8,7 bilhões 
do Orçamento de 

2022 para não descumprir o 
teto de gastos, que impede o 
crescimento das despesas fe-
derais acima da inflação. A 
medida atinge principalmen-
te os ministérios da Ciência, 
da Educação e da Saúde e in-
clui também a verba de R$ 
1,7 bilhão originalmente des-
tinada a reajuste de servido-
res -reforçando a dificulda-
de de conceder aumentos ao 
funcionalismo diante das li-
mitações fiscais. 

De acordo com o Ministé-
rio da Economia, a reserva de 
R$ 1,7 bilhão prevista no Or-
çamento para a reestrutura-
ção de carreiras está sendo 
usada para diminuir a neces-
sidade total de bloqueio de re-
cursos. Caso ela permaneces-
se intocada, o congelamento 
teria que ser ainda maior. 

O bloqueio dos recursos 
para os reajustes é feito em 
um momento decisivo sobre 
o assunto. O governo tem 

Paulo Guedes diz que governo só pode dar 5% de reajuste 
FOTO: EDU ANDRADE/ASCOM ME 

foi de R$ 1,6 bilhão de um to-
tal de R$ 22,2 bilhões em dis-
cricionárias (7,2% do total). 
Já a Saúde recebeu um corte 
de R$ 1,2 bilhão de um total 
de R$ 17,4 bilhões (também 
7,2% do total). 

Também passaram por 
cortes os ministérios da De-
fesa (equivalente a 6,2% das 
discricionárias), do Turismo 
(5,6%), das Comunicações 
(5,6%) e das Relações Exte-
riores (5,6%). Também estão 
na lista a Presidência da Re-
pública (5,65) e o Banco Cen-
tral (5,6%).  

OUTROS CORTES 

  Fecham a lista: Justiça (4,2%), 
Desenvolvimento Regional (3,8%), 
Mulher (3,7%), Minas e Energia 
(3,4%), Infraestrutura (2,6%) e 
Cidadania (2,1%).  

Apesar de a redução ser 
chamada oficialmente de bloqueio 
-o que dá uma conotação 
temporária à medida-, na prática 
membros do governo chamam a 
iniciativa de corte.  

 PARA ENTENDER 

HF TEMPERA DE VIDROS 
LTDA, torna público que requereu 
à SEMA - Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente, Ananindeua/PA, 
a Licença ambiental de operação 
para fabricação de vidro 
plano e de segurança, 
Conforme protocolo: R057622.

JC PARTICIPAÇÕES LTDA
CNPJ: 43.888.947/0001-93 - NIRE: 15201707180

ATA DE REUNIÃO
No dia 02 (dois) de maio do ano de 2022 (dois mil e vinte e dois), às 09h:30min 
(nove horas e trinta minutos), na empresa JC PARTICIPAÇÕES LTDA., 
sociedade empresária limitada, com sede e foro jurídico na Rua Jataí, nº 423, 
Lote 19, Quadra 77, Vila Paulista, Redenção/PA, CEP 68.552 710, inscrita no 
CNPJ sob o nº 43.888.947/0001-93, com seus atos constitutivos arquivados na 
JUCEPA sob o NIRE de nº 15201707180, em 15/10/2021. Da presença: 
Foi realizada Assembleia de reunião entre os sócios desta Sociedade Limitada, 
comparecendo os sócios: Crispim Jacques de Vasconcelos, Jucimara da Silva 
Vasconcelos e Luma Vasconcelos, que integralizam conjuntamente 100% 
(cem por cento) do Capital Social da empresa JC PARTICIPAÇÕES LTDA. 
tendo sido, portanto, alcançado o quórum necessário para se efetivar esta 
Assembleia. Da composição da mesa: Preside esta Assembleia 
o PRESIDENTE, Crispim Jacques de Vasconcelos, acompanhado da 
SECRETÁRIA, Jucimara da Silva Vasconcelos. Das formalidades 
legais: A presente assembleia de reunião entre sócios atendeu a todas as 
formalidades legais. Das publicações: Dispensadas as formalidades 
de convocação, face à presença da totalidade dos sócios, nos termos do 
parágrafo 2º do art. 1.072 da Lei 10.406/02. Da ordem do dia: Redução 
do valor do Capital Social de R$ 1.959.766,00 (um milhão, novecentos 
e cinquenta e nove mil, setecentos e sessenta e seis reais) para R$ 
1.464.960,00 (um milhão, quatrocentos e sessenta e quatro mil, novecentos 
e sessenta reais), por ser excessivo em relação ao objeto da sociedade, 
conforme previsão legal disposta no art. 1.082, II, da Lei 10.406/02. Das 
deliberações: Iniciada a reunião, deliberam os sócios por unanimidade, 
aprovar a lavratura desta Ata em forma de sumário. Item 1. Disponibilizado 
Contrato Social para apreciação individual dos sócios. Item 2. Explicados os 
motivos para redução do Capital Social, estando todos os sócios cientes de 
que o Capital Social da empresa JC PARTICIPAÇÕES LTDA. será reduzido por 
ser excessivo em relação ao objeto da sociedade, conforme disposto no Art. 
1.082, II da Lei 10.406/02. Item 3. Os sócios, em sua totalidade, reconhecem 
que o Capital Social da empresa JC PARTICIPAÇÕES LTDA. será reduzido de 
R$ 1.959.766,00 (um milhão, novecentos e cinquenta e nove mil, setecentos 
e sessenta e seis reais) para R$ 1.464.960,00 (um milhão, quatrocentos e 
sessenta e quatro mil, novecentos e sessenta reais). Item 4. Aprovada sem 
restrição, pela totalidade dos sócios, a redução do Capital Social da empresa 
JC PARTICIPAÇÕES LTDA., de R$ 1.959.766,00 (um milhão, novecentos e 
cinquenta e nove mil, setecentos e sessenta e seis reais) para R$ 1.464.960,00 
(um milhão, quatrocentos e sessenta e quatro mil, novecentos e sessenta 
reais). Do encerramento e aprovação da ata:
foi concedida àquele que dela quisesse fazer uso para discorrer sobre os 
assuntos de interesse social. Não existindo manifestações, o PRESIDENTE 
encerrou a Assembleia. A SECRETÁRIO lavrou a presente Ata e executou a 
sua leitura, que em seguida foi assinada por todos os presentes.
Redenção/PA, 02 de maio de 2022.
Crispim Jacques de Vasconcelos - Presidente; Jucimara da Silva Vasconcelos 

- Secretária; Crispim Jacques de Vasconcelos - Sócio; Jucimara da Silva 
Vasconcelos - Sócia; Luma Vasconcelos - Sócia

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 2022/180

Origem: Carta Convite Nº 002/2022. Objeto: Contratação de empresa especializada 
na prestação de serviços de segurança desarmada diurna e noturna nos eventos 
realizados pela prefeitura municipal de Abaetetuba/PA. Contratante: Prefeitura 
Municipal de Abaetetuba/ Secretaria Municipal de Administração. Contratada: Rota 
de Agua Segurança Privada Ltda, CNPJ 21.754.273/0001-00. Valor Global: R$ 
165.750,00. Vigência: 27/05/2022 à 31/12/2022. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 

021/2022- PE-PMA - PROCESSO ADMINISTRATIVO
N° 2022/0323-001-PMA

O MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA, através da Prefeitura Municipal 
de Abaetetuba/PA, com interveniência da Secretaria Municipal de 
Administração-SEMAD, CNPJ 05.105.127/0001-99, resolve registrar os 
preços da Ata de Registro de Preços de Nº 021/2022- PE-PMA, oriundo 
do PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 021/2022-PE-PMA, que possui por 
objeto Registro de preços para eventual e futura contratação de empresa 
especializada, para prestação de serviços de manutenção, substituição de 
pontos da rede de iluminação pública e implantação de pontos da rede 
de iluminação pública com lâmpadas de led, na sede do Município de 
Abaetetuba-Pá, compreendendo substituição total de lâmpadas, reatores 
e reles e eventual dos demais periféricos necessários ao funcionamento 
dos pontos luminosos, conforme a demanda existente, junto a Secretaria 
Municipal de Obras e Viação Pública - SEMOB; cujo fornecedor registrado 
na ARP é: V. S. ENGENHARIA LTDA CNPJ: 11.292.691/0001-60, 
vencedordo lote:  01 (R$ 9.990.000,00) totalizando o valor global registrado 
de R$ 9.990.000,00.   Vigência: 06/06/2022 a 06/06/2023. A íntegra da ARP 
estará disponível na sede da Prefeitura Municipal de Abaetetuba/PA e na 
página do Tribunal de Contas dos Municípios -TCM.

Francineti Maria Rodrigues Carvalho - Prefeita Municipal
RETIFICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 021/2022-PMA

Estado do Pará (Nº 3008, pág. 6). ONDE SE LÊ: R$ 9.989.000,00 (nove 
milhões, novecentos e oitenta e nove mil reais), LEIA-SE R$ 9.990.000,00 
(nove milhões, novecentos e noventa mil reais).

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - SEMED
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9-086/2021
Após análise conjunta deste Gabinete da Secretária Municipal de 
Educação, infra-assinado, do pregoeiro responsável pelo referido pregão, 
da Procuradoria Geral (PGMB) e do Controle Interno, e considerando a 
publicidade dada ao processo licitatório, o qual foi devidamente publicado no 
quadro de avisos da Prefeitura, Portal da Transparência Municipal, Sistema 

do Pará (Diário do Pará), ambos a partir de 01 de dezembro de 2021, em 
conformidade com o art. 4º, inciso I, da Lei n°. 10.520/2002 e art. 17, inciso 
II, do Decreto municipal n°. 1216/2017-GPMB. Decido:Homologaroresultado 
do pregãoem destaque, que tem por objeto contratação de empresa para 
prestação de serviços de pintura geral dos prédios de 6 (seis) unidades 
escolares administrados pela secretaria municipal de educação, cultura e 
desenvolvimento social, em conformidade com seu edital e demais anexos.

Ivana Ramos do Nascimento - Secretária Municipal de Educação

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEVIDES - FMS
RETIFICAÇÃO

Onde se lê: leia-se:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ
AVISOS DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2022-PMC/SMS
Objeto: Contratação de empresa especializada para aquisição de 
equipamentos e material permanente para o centro diagnóstico, visando 

O edital completo está à disposição dos interessados nos sites www.
prefeituradecameta.pa.gov.br;www.portaldecompraspublicas.com.br; 

pregaoeletronicopmc@gmail.com
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2022-PMC/SMS

Objeto: Contratação de empresa especializada em aquisição de 
equipamentos e material permanente para o centro de atenção 
psicossocial, visando atender a proposta Nº. 11311.333000/1210-

dos interessados nos sites www.prefeituradecameta.pa.gov.br;www.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2022-PMC/SMS
Objeto: Contratação de empresa especializada para aquisição de 
equipamento e material permanente para atenção especializada em 
saúde, visando atender a proposta nº. 11311.333000/1210-04, conforme 

www.prefeituradecameta.pa.gov.br;www.portaldecompraspublicas.com.

pregaoeletronicopmc@gmail.com

AVISOS DE DISPENSA
LICITAÇÃO Nº 030/2022 - PMC

dispensa de licitação cujo objeto: contratação de empresa especializada 

e suas secretarias e autarquias,em favor de d.transportes & cargas 

atender a prefeitura municipal de cametá e suas secretarias e autarquias,em 

atender a prefeitura municipal de cametá e suas secretarias e autarquias,em 

para atender a prefeitura municipal de cametá e suas secretarias 

EXTRATOS DE CONTRATO

para atender a prefeitura municipal de cametá e suas secretarias e 
autarquias. CONTRATO Nº 1.DL.030/2022-PMC. Contratante: 

para atender a prefeitura municipal de cametá e suas secretarias e 
autarquias. CONTRATO Nº 2.DL.030/2022-PMC. contratante: 

à 17/05/2023.

para atender a prefeitura municipal de cametá e suas secretarias e 
autarquias. CONTRATO Nº 3.DL.030/2022-PMC. Contratante: 
prefeitura municipal de cametá/secretaria municipal de educação/

à 17/05/2023.

para atender a prefeitura municipal de cametá e suas secretarias e 
autarquias. CONTRATO Nº 4.DL.030/2022-PMC. Contratante: 

17/05/2022 à 17/05/2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 - PMC - SRP
Objeto:  Registro de preços para eventual aquisição de sementes de feijão 
caupi para distribuição e multiplicação para agricultura familiar, para atender 
as necessidades da Prefeitura Municipal de Capanema/PA. SESSÃO 
PÚBLICA: 06/06/2022 às 09H, horário de Brasília. Edital disponível em: www.
portaldecompraspublicas.com.br. Se deu como DESERTO.

Laise Martins Leal - Pregoeira
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022 - PMC - SRP
Objeto: Registro de preços para eventual contratação de empresa 
especializada para impressão, organização e distribuição de carnês de IPTU, 
exercício de 2022, para atender as necessidades da Secretaria Municipal 
de Finanças. Sessão Pública: 20/06/2022 às 09H, horário de Brasília. Edital 
disponível em: www.portaldecompraspublicas.com.br Informações e-mail: cpl.
capanema2017@gmail.com/pregoeiracapanema@gmail.com.

Laise Martins Leal - Pregoeira
A Prefeitura Municipal de Capanema-PA,comunica a quem faça interessar, que 
realizará Licitação, modalidade: TOMADA DE PREÇO Nº 004/2022-
PMC, objeto: Contratação de empresa especializada para a confecção de 

necessidades da Prefeitura Municipal de Capanema/PA. Abertura: 23/06/2022, 

pa.gov.br.
Henie Maria Neves de Sousa - Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N° 014/2022/PMC
A Prefeitura Municipal de Castanhal, através da Secretaria Municipal de 
Suprimento e Licitação – Comissão Permanente de Licitação/CPL, nomeada 
pela Portaria n.° 1.386/21 de 07/05/2021, com sede à Av. Barão do Rio 
Branco, n.° 2232, Bairro: Centro, neste Município de Castanhal/Pará, torna 
público a abertura e julgamento da licitação na modalidade tomada de preços 
sob o critério de julgamento “menor preço global” para  contratação de 
empresa especializada para reforma e ampliação do complexo esportivo Zé 
Padeiro do Bairro Milagre, neste Município de Castanhal/Pará.  Participantes: 

antes do recebimento e abertura das propostas. Data do recebimento e 
abertura dos documentos de habilitação e propostas: 24/06/2022, às 09:00 
horas no Auditório da Secretaria Municipal de Indústria e Comércio/SEMICS 
localizado na Av. Altamira, n.° 850, Bairro: Nova Olinda, neste Município de 
Castanhal/Pará.  Edital: Poderá ser obtido no prédio da PMC, Secretaria 
Municipal de Suprimento e Licitação, localizado na Av. Barão do Rio Branco, 
n.° 2232, Bairro: Centro, neste Município de Castanhal/Pará, através do 
e-mail:  licitacao.supri@castanhal.pa.gov.br  ou através do site: http://
castanhal.cr2transparencia.com.br/categoria/licitacoes/.

Sílvio Roberto Monteiro dos Santos - Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-AÇU
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

A Secretaria Municipal Saúde de Igarapé-Açu, resolve homologar o 
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 019/2022. Objeto: Registro 
de preços para contratação de empresa para locação de digitalizador de 
imagem para aparelho de Raio X, para atender as necessidades do Hospital 
José Bernardo da Silveira no município de Igarapé-Açu, em favor daempresa: 
A Imagem Comércio E Serviços Ltda Me, CNPJ nº 07.377.150/0001-68, o 
item 1no valor de R$ 106.680,00 (cento e oitenta e oito mil e quinhentos e 
cinquenta e um reais e setenta centavos).

Francisco Soares de Amorim Neto - Secretário Municipal de Saúde
AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA

Aviso aos interessados que o PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 
022/2022, cujo objeto é: Registro de preços para contratação de empresa 
para aquisição de vasilhame e recarga de gás liquefeito de petróleo-GLP (Gás 
de Cozinha 13 kg), para atender a demandas da Prefeitura e Secretarias do 
Município de Igarapé-Açu.

Robson Raphael Oliveira de Andrade - Pregoeiro
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: Quarto Termo Aditivo ao Contrato N° 166/2021. Objeto do Termo: 
Alteração do prazo de vencimento para mais 3 (três)meses, a contar da data 
de 01 de junho de 2022 e termino em 29 de agosto de 2022. Contratado: L 
COSTA & G RAMOS, CNPJ nº 33.724.724/0001-37. Contratante: Secretaria 
Municipal de Educação / Fundo Municipal de Educação de Igarapé-Açu/PA, 
CNPJ nº 20.265.587/0001-78. Data da Assinatura: 01 de junho de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022 - SRP
Objeto: Registro de Preços para contratação de empresa para aquisição de material técnico hospitalar, para 
o atendimento dos usuários do sistema único de saúde do presente município. Data da sessão: 21/06/2022. 
Horário : 10h00min. Local: www.portaldecompraspublicas.com.br.

Samilly Lima - Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI
AVISOS DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2022
Objetivando o registro de preços para a futura e eventual aquisição de 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2022
Objetivando o registro de preços para a futura e eventual aquisição 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES BARATA
AVISO DE LICITAÇÃO

O Município de Magalhães Barata, através da Prefeitura Municipal de Magalhães 
Barata, torna público a TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2022-00004. 
Que tem como objeto: contratação de empresa especializada em serviços de 
engenharia e construção  civil, objetivando a construção do campo de futebol no 
município de magalhães  barata, em conformidade com o Convênio nº 012/2022-
SEEL, projeto básico,  planilha orçamentária, memorial descritivo e cronograma 

sala da comissão de Licitação , rua Lauro Sodré, s/n , Centro , Magalhães Barata.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 202205120011 -

PE SRP/CPL/PMM
Abertura: 20/06/2022, às 10:00hs. Objeto: Contratação de empresa fornecedora, 
para futura e eventual aquisição de instrumentais, insumos e equipamentos 
odontológicos, em atendimento a rede municipal de saúde do programa de saúde 
bucal, sob gestão da Secretaria Municipal de Saúde de Moju/Pa. Edital e anexos: 
www.portaldecompraspublicas.com.br, www.moju.pa.gov.br/site/, Portal TCM/
PA,Setor de Licitações de Segunda a Sexta-Feira, das 08:00 às 12:00.

Leonardo Figueiredo de Aviz - Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
MONTE ALEGRE (PA)

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022 
Objeto: Contratação de empresa para construção 
de 195 (cento e noventa e cinco) metros lineares 
de ponte em madeira de lei na zona rural deste 
município. Abertura: dia 22/06/2022 às 09:00h. 
Contato: SITE: www.tcm.pa.gov.br/Geo-Obras

Monte Alegre-PA, 06 de junho de 2022.
Jairo Castro da Silva - Presidente 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO
AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA

PREGÃO ELETRONICO Nº 11/2022-SRP
A Prefeitura Municipal de Novo Progresso/PA, torna público que o Pregão 
Eletrônico nº 11/2022 com data de abertura em 06/06/2022 as 08h00min, 
que versa sobre o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO 2 (DOIS) 
VEÍCULOS 0 km, 4X4, adaptados para ambulãncia tipo simples remoção, 
destinados a atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do 
município de novo progresso/pa, foi considerado FRACASSADO devido a 

Scheila Luiza Lavall - Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
OURILÂNDIA DO NORTE/PA

AVISO DE ADESÃO
A REGISTRO DE PREÇOS

ADESÃO Nº 0005/2022 - PMON
Considerando o aceite de adesão da Prefeitura 
Municipal de Vigia de Nazaré, órgão gerenciador da 
ata, a análise da Comissão Permanente de Licitação 
e do Parecer Jurídico favorável à adesão da referida 
ata, do PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2021-006-SRP-
PP-PMVN, Ata de Registro de Preço Nº 20210617-1, 
cujo objeto Registro de preços para futura, eventual 
e parcelada contratação de empresa especializada 
para locação de veículos pesados em horas máquinas  
e mensal para serem utilizadas nas atividades 
para serem utilizadas nas atividades da Prefeitura 
Municipal de Vigia de Nazaré. Sendo vencedora a 
Empresa FÉ EM DEUS EMPREENDIMENTOS LTDA, 
CNPJ 05.249.710/0001-73, no valor de R$ 573.972,00 
(Quinhentos e setenta e três mil novecentos e setenta 
e dois reais). Autorizo, a adesão à ata de registro 
de preços conforme descrito acima, nos termos 
referenciados no processo. 

Ourilândia do Norte/Pa, 03 de junho de 2022.
Júlio Cesar Dairel - Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE OURILÂNDIA DO NORTE

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 0249/2022-PMON
Originário da Adesão a Ata de Registro 
de Preço Nº 005/2022 decorrente do 
Pregão Presencial n° 9/2021-006-SRP-
PP-PMVN da Prefeitura de Vigia de 
Nazaré. Contratante: Prefeitura Municipal 
de Ourilândia do Norte. Contratada 
FÉ EM DEUS EMPREENDIMENTOS 
LTDA-EPP, CNPJ N° 05.249.710/0001-
73. Objeto: Contratação de empresa 
especializada para locação de veíoculos 
pesados em horas máquinas e mensal 
para serem utilizadas na Prefeitura. 
Valor total estimado da contratação R$ 
573.972,00 (Quinhentos e Setenta e Três 
Mil e novecentos setenta e dois Reais), 
Vigência: 03/06/2022 a 31/12/2022. 
Data da Assinatura 03/06/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 9/2022-0013
Tipo menor preço por item. Objeto: registro de preço para eventual 
contratação de empresa especializada em serviços de confecção de 

Áureo Bezerra Gomes - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATIPURU
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 2/2022-004
Tem como 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/convênio nº 68/2022, celebrado 
com Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas 
– SEDOP.  Data da Abertura: 22 de junho de 2022. Hora da Abertura: 
10h00mm. Local da Abertura da Sessão Pública: Sala de Reunião Ranulfo 
Teixeira Cavalcante localizada no prédio da Prefeitura Municipal de Quatipuru 
- Rua Cônego Siqueira Mendes, s/n. -  Bairro Centro – Cidade Quatipuru – 
Pará, CEP - 68.709-000. Edital disponível nos sites: https://quatipuru.pa.gov.
br/categoria/licitacoes/,  www.tcm.pa.gov.br , e-mail: cplpmq@gmail.com e na 
sede da Prefeitura Municipal, Endereço: Rua Cônego Siqueira Mendes, s/n. 
-  Quatipuru – Pará, CEP - 68.709-000.

Maria Ruth C. Pereira - Presidente CPL/PMQ

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
REDENÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATORIO Nº 113/2022 - 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2022
O Município de Redenção-PA, comunicar aos 
interessados, que realizará no dia 20/06/2022 às 
09h00min, (Horário local) licitação sob modalidade pregão 
presencial tipo menor preço por item, tendo como objeto: 
contratação de empresa para fornecimento 
de refeições do tipo: marmitex, executivo, 
comercial, self-service (kg) e lanches, em 
atendimento as demandas da Prefeitura Municipal de 
Redenção/PA, por meio de recursos próprios, conforme 

“Anexo I” deste Edital. O edital completo no endereço 
Rua Ildonete Guimarães da Silva nº 253, setor Jardim 

redencao.pa. gov.br
Redenção - PA, 06 de junho de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2022-003
Objeto: contratação de empresa de engenharia para realizar a reforma e ampliação da 
escola municipal de ensino infantil e fundamental chiquita, no municipio de salvaterra.Data 
da abertura 23 de junho de 2022 as 09h00mm. Edital e anexos disponíveis nos sites:TCM-PA/
GEO-OBRAS(https://geoobras.tcm.pa.gov.br/cidadão); https://prefeituradesalvaterra.pa.gov.br 
bem como mediante a solicitação ao e-mail funcional desta CPL: cplsalvaterra@gmail.com

Gilvana Conceição de Quadros Franco - Presidente da CPL/PMS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM - SEMSA
AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2022

O município de santarém, por intermédio da Secretaria Municipal de 
Saúde – SEMSA, torna público, para conhecimento dos interessados que 
estará disponível no sítio eletrônico https://transparencia.santarem.pa.gov.
br/portal/licitacao-contratos-convenios o instrumento de CHAMAMENTO 
PÚBLICO nº 003/2022, que visa “para credenciamento de pessoas jurídicas 

atender as ações e serviços das esf’s ribeirinhas.” A íntegra do edital 
encontra-se à disposição dos interessados, a partir do dia 07/06/2022 no 
site: www.santarem.pa.gov.br. As informações complementares sobre esta 
licitação poderão ser obtidas pelos interessados, pelos e-mail: licitacao.
semsa@santarem.pa.gov.br. O recebimento da documentação pela 
Comissão Permanente de Licitação – CPL será a partir do dia 07/06/2022 
até _07/07/2022, em dias úteis no horário das 09:00 às 13:00 horas.

Celina da Silva Liberal - Presidente da CPL

SÃO DOMINGOS INDÚSTRIA DE 
ÓLEOS E PROTEÍNAS S/A, CNPJ n°. 
37.440.128/0002-67, torna pública que recebeu 
da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 
Sustentabilidade - SEMAS, a AUTORIZAÇÃO 
N°. 5002/2022, com validade de 25/05/2023 
para a supressão de vegetação em uma área 
de 30,8445 hectares destinada a ampliação 
das instalações, com sede na Estrada BR 230 
– KM 47, s/nº, Zona Rural do município de São 
Domingos do Araguaia, Estado do Pará. 

SÃO DOMINGOS INDÚSTRIA DE 
ÓLEOS E PROTEÍNAS S/A, CNPJ n°. 
37.440.128/0002-67, torna pública que recebeu 
da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 
Sustentabilidade - SEMAS, a LICENÇA DE 
INSTALAÇÃO N°. 3276/2022, com validade 
de 01/06/2024 para a ampliação da atividade 
de fabricação de ração balanceada e alimentos 
preparados para animais, com sede na Estrada 
BR 230 – KM 47, s/nº, Zona Rural do município 
de São Domingos do Araguaia, Estado do Pará. 

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA N.º 002/2022 - SETRAN

Modalidade: Concorrência.
Número:  002/2022.
Objeto: Serviços de Construção e Pavimentação da Rodovia PA-124, trecho: Perímetro 
urbano de Nova Esperança do Piriá / Vila Santa Margarida.
O Edital poderá ser lido, a partir do dia 15/06/2022, de segunda a sexta-feira na sede da 
Secretaria de Estado de Transportes, Av. Almirante Barroso, nº 3639, Bairro: Souza – Be-
lém-PA, bem como, estará disponível no site da SETRAN www.setran.pa.gov.br, no Menu 
Transparência Pública, Licitações e Licitações (Detalhes).
Caso o interessado opte em adquirir a via física do Edital (mídia digital), deverá compare-
cer à Secretaria da Comissão Permanente de Licitação para retirada.
Responsável pelo certame: Victor Rocha de Souza.
Local de Abertura: Edifício Sede da SETRAN, 2º andar no Auditório da SETRAN.
Data de Abertura: 15/07/2022.
Hora de Abertura: 10h00min.
Ordenador: Adler Gerciley Almeida da Silveira.

Belém/PA, 02 de junho de 2022.

Secretaria de Estado
de Transportes

ESTADO DO PARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 006/2022
TIPO: Menor Preço
OBJETO: aquisição e instalação de equipamentos 
de refrigeração, tipo Air Split, para o prédio sede do 
Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará.
DATA DE ABERTURA DA SESSÃO: às 08h do dia 
21/06/2022 no site: www.licitacoes-e.com.br
ACESSO AO EDITAL: sites: www.tcm.pa.gov.br ou 
www.licitacoes-e.com.br.  

Belém, 07 de junho de 2022
JONAS SANTOS – Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO


