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AVISOS, ATAS E EDITAIS

Conselho da Petrobras freia troca no comando  
Em revés para Bolsonaro, o Conselho de Administração da Petrobras só convocará assembleia de acionistas 
para avaliar nomeação de Caio Paes de Andrade à presidência, após análise de indicados por comitê 

COMBUSTÍVEIS 
 

Nicola Pamplona 
 

FOLHAPRESS 

 

O conselho de ad-
ministração da Pe-
trobras vai espe-
rar a indicação e 

análise de novos represen-
tantes do governo da com-
panhia antes de convocar as-
sembleia de acionistas que 
avaliará a nomeação de Caio 
Paes de Andrade à presidên-
cia. A decisão vai retardar a 
posse de Paes de Andrade, 
indicado pelo governo esta 
semana para substituir José 
Mauro Coelho, em mais um 
processo ruidoso de interfe-
rência do governo na gestão 
da maior estatal brasileira. 

Foi a primeira reunião do 
conselho após o anúncio de 
troca na estatal, que leva-
rá também à destituição de 
outros 7 dos 11 conselhei-
ros da companhia eleitos 
pelo mesmo sistema de vo-
tos. Outros três, eleitos por 
voto em separado, perma-
necerão nos cargos. 

Em nota, a Petrobras infor-
mou que o conselho decidiu 
esperar não só a lista de in-
dicados do governo para sete 
dessas vagas, mas também a 
avaliação dos nomes pelo Co-
mitê de Pessoas, que verifi-
ca a compatibilidade dos cur-
rículos com as restrições im-
postas pela Lei das Estatais. 

“Após as mencionadas eta-
pas, o conselho se reunirá no-
vamente para deliberar sobre 
a convocação da AGE [assem-
bleia geral extraordinária]”, 
diz o texto. Entre a convoca-
ção e a realização da assem-
bleia, são necessários ao me-
nos 30 dias, frisou a estatal. 

A assembleia de acionistas 
é o primeiro passo formal 
para a mudança no comando 
da companhia. Nela, o gover-
no elege o novo conselho, que 
deve ter entre seus integran-
tes o indicado à presidência 
da empresa. Depois, em sua 
primeira reunião, o conselho 
referenda a indicação. 

O zelo com a avaliação 
dos indicados, porém, não 
foi observado em assem-
bleias recentes. No encon-
tro que elegeu Joaquim Sil-

va e Luna para o comando 
da companhia, o aval do co-
mitê interno aos indicados 
foi anunciado no dia 8 de 
abril, um pouco menos de 
um mês após a convocação e 
a quatro dias da votação. 

Na assembleia que ele-
geu Coelho, a primeira ata 
do Comitê de Pessoas sobre 
avaliação de indicados foi 
publicada no dia 5 de abril, 
quase um mês após a convo-
cação do encontro, que tra-
tou também das contas anu-
ais da companhia. 

A decisão do conselho nes-
ta quarta é vista como uma 
estratégia para retardar a 
ação do governo sobre a ges-
tão da companhia. Conse-
lheiros consultados pela re-
portagem justificaram dizen-
do que não seria possível con-
vocar o encontro sem ao me-
nos ter a lista de indicados. 

Conhecida como “back-
ground check de integrida-
de” a análise de indicações 
para a alta administração 
da Petrobras inclui não só 
o currículo dos candidatos, 
mas também investiga se 
eles são alvos de processos, 

Nome de Caio Andrade só será avaliado após indicação de mudanças 
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têm dívidas ou tiveram atu-
ação em partidos políticos, 
por exemplo. 

Eles não podem, por exem-
plo, possuir contra si pro-
cessos judiciais com acór-
dão desfavorável em segunda 
instância, ter pendências co-
merciais ou financeiras que 
tenham sido alvo de protes-
to ou inclusão em cadastros 
oficiais, ou ter sofrido pena-
lidade trabalhista nos três 

anos anteriores. 
Aos candidatos, é dado um 

prazo para que esclareçam 
eventuais dúvidas ou com-
provem diligência para res-
ponder apontamentos sobre 
atividades anteriores feitas 
por órgãos de controle inter-
nos ou externos. Não há um 
prazo específico para a con-
clusão da análise. 

Erros do governo na con-
dução da Petrobras já haviam 

MUDANÇAS NO ESTATUTO 

  O texto impede a venda 
de combustíveis com prejuízo. 
Caso o controlador solicite que 
a empresa tenha perdas, diz 
o texto, a estratégia deve ser 
feita de forma transparente, com 
contabilidade pública e previsão 
de ressarcimento pela União. 

 PARA ENTENDER 

Projeto do Pronampe é 
sancionado com vetos 
PRORROGAÇÃO 
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O presidente Jair Bolso-
naro (PL) sancionou o pro-
jeto de lei que estende até 
o fim de 2024 a destina-
ção de recursos direciona-
dos a empréstimos do Pro-
nampe (Programa Nacional 
de Apoio às Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte). 

A proposta foi aprovada no 
fim de abril no Congresso e 
assinada por Bolsonaro em 
cerimônia no Palácio do Pla-
nalto nesta quarta. “A propo-
sição busca estabelecer me-
lhores condições de sustenta-

bilidade ao Programa Nacio-
nal de Apoio às Microempre-
sas e Empresas de Pequeno 
Porte (Pronampe) como po-
lítica oficial de crédito per-
manente no tratamento di-
ferenciado e favorecido aos 
beneficiários desse programa 
e aprimorar o Programa de 
Estímulo ao Crédito (PEC)”, 
disse, em nota, o Planalto. 

De acordo com o gover-
no, o presidente vetou par-
te do projeto que dispensava 
a apresentação da Certidão 
Negativa de Débito (CND) 
para os empréstimos. A jus-
tificativa é de inconstitucio-
nalidade, já que a Carta Mag-
na impede empréstimos com 
incentivos públicos a deve-
dores da Previdência. 

Guedes diz que só pode dar 5% de reajuste 
FUNCIONALISMO 

 
Luciana Coelho 
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Com a decisão sobre rea-
justes do funcionalismo pú-
blico adiada na última sema-
na, o ministro Paulo Guedes 
(Economia) afirmou ontem 
em Davos que o aumento de 
5% para o funcionalismo pú-
blico federal é o único possí-
vel e que seria factível dentro 
do atual Orçamento. Não é 
com este cenário, porém, que 
o governo vinha trabalhando. 

“O presidente gostaria de 
dar aumento aos policiais 
mas não pode, é visto como 
aliciamento”, afirmou Gue-
des a jornalistas durante o 
encontro do Fórum Eco-
nômico Mundial em Da-

vos, do qual participa. 
Indagado sobre o fato de 

Jair Bolsonaro (PL) continu-
ar prometendo um aumento 
diferenciado às carreiras po-
liciais -Polícia Federal, PRF 
(Polícia Rodoviária Federal) 
e Depen (Departamento Pe-
nitenciário)- o ministro evo-
cou a pressão dos servidores 
por mais. 

“Você pode até dar algu-
ma coisa, mas esquece o que 
ficou para trás. Você acha 
que na Alemanha, nos Es-
tados Unidos perdas acon-
tecem. Todo mundo per-
deu no mundo inteiro. Daqui 
para frente é preciso manter? 
A inflação acumulada neste 
ano é de 5% até agora. É pos-
sível repor o funcionalismo 
deste ano? Sim, é possível, 
até 5% dá. É por lei, em ano 
eleitoral você só pode dar 

até a inflação e linear.” 
Os servidores vêm pressio-

nando o Planalto por um re-
ajuste que recupere a infla-
ção, e Bolsonaro tem alterna-
do acenos e recuos, sobretu-
do para as carreiras policiais. 

Diante do impasse, o go-
verno parcelou o corte no 
Orçamento, reservando R$ 
9,9 bilhões até a sexta-fei-
ra (20) e deixando para fa-
zer em julho um bloqueio 
adicional de cerca de R$ 5 
bilhões para acomodar uma 
recomposições de 5% a to-
dos os servidores mais um 
aumento diferenciado para 
categorias policiais. 

Guedes falou na manhã 
desta quarta a um pequeno 
grupo de representantes go-
vernamentais e empresários 
das Américas e da Ásia-Pa-
cífico durante encontro para 

debater a relação comercial 
entre as duas regiões. 

O representante da Indo-
nésia, país atualmente na 
presidência do G20, mos-
trou especial interesse em 
estreitar laços, sobretudo 
em soluções para a crise cli-
mática e o mercado de cré-
dito de carbono. 

Guedes tem repetido que 
os países desenvolvidos de-
veriam pagar pela manuten-
ção das florestas tropicais, 
dada a dificuldade de moni-
toramento. 

A medida, se concretiza-
da, beneficiaria os dois paí-
ses, donos das maiores flo-
restas do tipo no mundo. O 
ministro se reúne nesta ter-
ça com outro interessado na 
ideia: o presidente da Colôm-
bia, Iván Duque, cujo gover-
no está prestes a terminar. 

provocado problemas na as-
sembleia que elegeu Coelho. 
O primeiro indicado para o 
cargo foi o consultor Adriano 
Pires, que desistiu após ques-
tionamentos sobre conflito 
de interesses, já que prestava 
serviços para clientes e con-
correntes da estatal. 

Para conseguir pôr em prá-
tica o desejo de alterar a polí-
tica de preços o governo terá 
que cumprir algumas etapas, 
nas quais devem enfrentar a 
resistência de minoritários e 
de órgãos de controle. Além 
da eleição de um conselho 
alinhado, pode precisar alte-
rar o estatuto da companhia. 

CÂMARA MUNICIPAL DE VISEU
AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2022
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios, material de limpeza e 
descartável para atender as necessidades da Câmara Municipal de 
Viseu. Abertura: 24/05/2022 as 15:00hs.  Mais informações na Câmara 
Municipal, cito Rua Major Olímpio, s/nº Centro, Viseu/PA. https://www.
camaraviseu.pa.gov.br/, https://www.tcm.pa.gov.br e camaradeviseu.
cpl@gmail.com.

Avelino Aventina Siqueira - Presidente
REPUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2022
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios, material de limpeza e 
descartável para atender as necessidades da Câmara Municipal de 
Viseu. Abertura: 10/06/2022 as 15:00hs.  Mais informações na Câmara 
Municipal, cito Rua Major Olímpio, s/nº Centro, Viseu/PA. https://www.
camaraviseu.pa.gov.br/, https://www.tcm.pa.gov.br e camaradeviseu.
cpl@gmail.com.

Avelino Aventina Siqueira - Presidente
A CASTRO & MELO 
INCORPORADORA SPE, CNPJ 
44.296.529/0001-70 torna público que 
está requerendo à Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente de Castanhal - SEMMA/
CASTANHAL a Licença Prévia e Licença 
de Instalação. para o CONDOMÍNIO 
FLAMBOYANT VILLE, com endereço à av. 
Altamira, s/n°, bairro Saudade I, margem 
direita do Igarapé Castanhal, através do 
Processo nº 0126/2022/PROC.

LOBATO E MONTEIRO COM.
DE PROD. FARM LTDA, CNPJ 
34518110000161 , torna público que esta 
requerendo a Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente de Ananindeua - SEMA, a licença  
de operação para o comercio Varejista de 
produtos Farmacêuticos sem manipulação 
de formulas, com o endereço na Rua União 
N 22 Atalaia – CEP 67013350 Ananindeua-
PA, através do requerimento código 
R051422.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA
RETIFICAÇÃO

Na publicação do extrato de Contrato nº 2022/171-PE-PMA, circulado em 
25/05/2022 publicado no D.O.U (seção 3, nº 98, pág. 260), Diário do Pará 

do Pará (Nº 3000, pág. 4-5). ONDE SE LÊ: Origem: Pregão Eletrônico 
nº 015/2021. LEIA-SE: Origem: Chamada Pública nº 003/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA
AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2022
Objeto: Registro de preço para futura e eventual contratação de serviço 
de agenciamento de passagens aéreas, compreendendo: reserva, 
emissão, remarcação, reembolso e cancelamento de bilhetes, em 
trechos diversos do âmbito nacional para deslocamento de autoridades, 
servidores e colaboradores da Prefeitura Municipal de Abaetetuba/Pa. 
Nos termos da Ata da Sessão, o Pregoeiro, torna público o resultado 
da licitação e julgamento das propostas à respectiva vencedora. Desse 
modo, satisfazendo a lei e ao mérito, por meio da Excelentíssima Prefeita, 
Sra. Francineti Maria Rodrigues Carvalho, resolve: tornar público a 
HOMOLOGAÇÃO do Pregão Eletrônico Nº 019/2022, à seguinte 
adjudicatária: Alleretour Viagens e Turismo Ltda, CNPJ 08.436.055/0001-
50, vencedora do lote: 01- Desconto de 100% sob a taxa DU.

Francineti Maria Rodrigues Carvalho - Ordenador de Despesas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Decorrente: Chamada 001/2021. Contratante: Prefeitura Municipal de 
Abaetetuba/ Fundo Municipal de Saúde. Objeto: Credenciamento de 
pessoas físicas e jurídicas para prestação de serviços médicos aos 
usuários do sus pra atender as necessidades da Secretaria Municipal 
de Saúde de Abaetetuba e da Unidade de Pronto Atendimento - Upa 
24hrs, Unidades Básicas de Saúde - Ubs (Esf, Melhor em Casa, Nasf, 
Centros de Saúde) Centro de Atenção Psicossocial - Caps, Centro de 
Testagem e Aconselhamento - CTA, ambulatórios de especialidades 
(consultas e exames especializados) do Município de Abaetetuba-Pa. 
Origem: Contrato nº 2021/045. Contratado: D.A.R Cardoso Eireli, 
inscrita no CNPJ sob o nº 09.525.532/0001-90. 1º Termo Aditivo de 
PRAZO Contratual por mais 06 (seis) meses, a partir de 04/05/ 2022 
à 04 de novembro de 2022 nos termos art. 57, II, § 2º da lei 8.666/93.

AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2022

Objeto: Contração de empresa especializada em fornecimento de 
medicamento e materiais hospitalares para atender a demanda 
de pacientes contemplados sob Ordem Judicial, para atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal 
de Saúde. Nos termos da Ata da Sessão, o Pregoeiro, torna público 
o resultado da licitação e julgamento das propostas à respectiva 
vencedora. Desse modo, satisfazendo a lei e ao mérito, por meio 
do Secretário Municipal de Saúde, Sr. Charles Cezar Tocantins 
de Souza, resolve: tornar público a HOMOLOGAÇÃO do Pregão 
Eletrônico nº 018/2022, à seguinte adjudicatária: J E Comercio e 
Serviços Eireli, CNPJ 10.897.117/0001-73, vencedora dos itens: 
02(R$138,40), 04 (R$58,90), 05 (R$139,00), 06 (R$28,00), 07 
(R$289,40), 09 (R$120,00), 10 (R$96,00), 11 (R$176,40), 12 
(R$14,00), 15 (R$252,00), 16 (R$69,00), 17 (R$113,40), 19 (R$94,50), 
20 (R$150,00), 21 (R$102,76), 22 (R$255,00), 23 (R$42,00), 
24(R$60,00) totalizando o valor global do certame de R$ 143.119,60.

Charles Cezar Tocantins de Souza - Ordenador de Despesas

PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORRÊA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 38/2022
A Prefeitura Municipal de Augusto Corrêa, comunica que realizará 
licitação do tipo maior lance. Objeto: Contratação de instituição 

centralização e ao processamento de 100% (cem por cento) de créditos 

licitanet.com.br/.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9-034/2022
Após análise conjunta deste Gabinete do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, 
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, Mural de licitações do TCM/PA,Sistema Comprasnet, 

no Estado do Pará (Diário do Pará), todos a partir de 27 de abril de 
2022, em conformidade com o art. 21 da Lei nº. 8.666/93, art. 4º, 
inciso I, da Lei n°. 10.520/2002 e art. 17, inciso I, do Decreto municipal 
1216/2017-GPMB. Decido: 1-HOMOLOGAR a declaração de Licitação 
FRACASSADA E DESERTA do processo licitatório referente ao Pregão 
Eletrônico nº 9-034/2022, que tem por objeto Registro de preços para 
futura aquisição de medicamentos para uso veterinário e humano, 
material hospitalar, material farmacêutico e outros, em atendimento 
às ações a serem realizadas pela Secretaria Municipal de Agricultura, 

2- DETERMINAR que a Comissão Permanente de Licitação encerre 

ao referido Processo. Barcarena/PA, 25de maio de 2022.Registre-se, 
Publique-se e Cumpra-se.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 9-044/2022

adequado para escritório de atendimento, visando atender as demandas 

Pará.Data de abertura: 08/06/2022 às 09h00min. O Edital e seus anexos 
estarão à disposição dos interessados a partir do dia 26/05/2022 nos 

pa.gov.br/portal/licitacao; e no Setor de Licitação e Contratos, sito 
na Prefeitura Municipal de Barcarena, localizada na Rua Cronge da 
Silveira, nº 438, Bairro Centro, CEP: 68.445-000, Barcarena/PA.

Alex dos Santos Gonçalves - Pregoeiro
AVISO DE RETIFICAÇÃO

CONCORRÊNCIA N° 3-005/2022

Barcarena: restauração, manutenção e recapeamento asfáltico de 

de abertura do certame em destaque, portanto, onde se lê: Nova data 
da sessão de abertura: 27 maio de 2022 às 10 horas; leia-se: Nova 
data da sessão de abertura: 27 maio de 2022 às 08 horas. Ficam 
mantidas as demais condições previstas no edital e seus anexos 
e no termo de alteração do edital, bem como nos avisos de licitação 
e de alteração do edital circulados nos dias 20 e 26 de abril de 2022 

Estado do Pará (DIÁRIO DOPARÁ) e, ainda, no portal da transparência 
da Prefeitura Municipal de Barcarena (Governo Transparente) e no 
portal do jurisdicionado do TCM/PA (sistema “Geo-Obras”). Mantêm-se 

previstas nos documentos retromencionados que não colidirem com 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA
EXTRATOS DE CONTRATOS

PROCESSO LICITATÓRIO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9-079/2021

Contrato nº 20220827. Contratante: Secretaria Municipal de 
Saude. Contratado: Omega Produtos e Serviços Eireli CNPJ nº 
31.354.105/0001-72. Objeto: Aquisição de rouparia hospitalar, 
visando atender as necessidades dos hospitais e unidades de saúde 
que compõem a Secretaria Municipal de Saúde do Município de 
Barcarena, Estado do Pará. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93. 
Vigência: 24/05//2022 a 31/12/2022. Valor Total R$ 48.057,30. Dotação 
Orçamentária: 10; 10.15; 10.302.0052.2.135; 10.302.0052.2.136; 
10.302.0052.2.137; 3.3.90.30.00; 3.3.90.30.23. Assinatura: 24/05/2022.

PROCESSO LICITATÓRIO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9-007/2022

Contrato nº 20220792. Contratante: Secretaria Municipal de Saude. 
Contratado: Brasil Shopping Eireli CNPJ nº 34.577.349/0001-01. 
Objeto: Aquisição de materiais de limpeza, higienização e lavanderia 
hospitalar, atendendo a Secretaria Municipal de Saúde do Município 
de Barcarena, Estado do Pará. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93. 
Vigência: 23/05/2022 a 31/12/2022. Valor Total R$ 555,00. Dotação 
Orçamentária: 10; 10.15; 10.302.0052.2.135; 10.302.0052.2.136; 
10.302.0052.2.137; 10.302.0052.2.138; 3.3.90.30.00; 3.3.90.30.22. 
Assinatura: 23/05/2022.

PROCESSO LICITATÓRIO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9-007/2022

Contrato nº 20220793. Contratante: Secretaria Municipal de Saude. 
Contratado: Maxx Quimica e Sistemas de Limpeza Eireli CNPJ nº 
12.320.177/0001-54. Objeto: Aquisição de materiais de limpeza, 
higienização e lavanderia hospitalar, atendendo a Secretaria Municipal 
de Saúde do Município de Barcarena, Estado do Pará. Fundamento 
Legal: Lei nº 8.666/93. Vigência: 19/05/2022 a 31/12/2022. Valor Total 
R$ 119.217,60 Dotação Orçamentária: 10; 10.15; 10.301.0051.2.127; 
10.302.0052.2.135; 10.302.0052.2.136; 10.302.0052.2.137; 
10.302.0052.2.138; 10.302. 0052.2.139; 10.305.0054.2.164; 10; 10.14; 
10.122.0064.2.117; 10.125.0053.2.119; 3.3.90.30.00; 3.3.90.30.22. 
Assinatura: 19/05/2022.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9-007/2022
Contrato nº 20220794. Contratante: Secretaria Municipal de Saude. 
Contratado: ALG Rio Comércio de Produtos Eireli – Epp CNPJ nº 
05.763.509/0001-00. Objeto: Aquisição de materiais de limpeza, 
higienização e lavanderia hospitalar, atendendo a Secretaria Municipal 
de Saúde do Município de Barcarena, Estado do Pará. Fundamento 
Legal: Lei nº 8.666/93. Vigência: 24/05/2022 a 31/12/2022. Valor Total 
R$ 6.160,00 Dotação Orçamentária: 10; 10.15; 10.301.0051.2.127; 
3.3.90.30.00; 3.3.90.30. 22. Assinatura: 24/05/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
AVISO DE RATIFICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº 021-2022. INX. Nº 6/2022-021

contabilidade da Prefeitura Municipal de Capanema/Pa. Contratado: Luiz Nonato Baia 
Ferreira, CPF nº 449.748.762-87. Fundamento Legal: Art. 25, inciso II c/c com art. 13, 
inciso III da Lei Federal nº 8.666/93. Vigência: 12 (doze) meses. Valor GLOBAL: R$ 

Francisco Ferreira Freitas Neto - Prefeito Municipal PREFEITURA MUNICIPAL CASTANHAL
AVISO DE LICITAÇÃO

O Fundo Municipal de Educação - FME (UASG: 927637), 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 
044/2022/PMC, cujo objeto contratação de empresa especializada 
no fornecimento de móveis e eletrodomésticos para atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Educação 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 07/06/2022às 09:00 horas. O Edital estará disponível 
nos sites: https://castanhal.cr2transparencia.com.br/categoria/licitacoes/ 
e www.comprasnet.gov.br e e-mail pregaoeletronico@castanhal.pa.gov.
br, a partir da data da publicação.

Paula Francinara Silva Sampaio - Pregoeira do Fundo de Educação

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 

OURILÂNDIA/PA
CONCORRÊNCIA

Nº 008/2022 - PMON
Objeto: Contratação de empresa 
de construção civil para execução 
de obra de conclusão do sistema 
de abastecimento de água de 
Ourilândia do Norte, com recursos 
do Termo de Compromisso PAC nº 
0871/2009/FUNASA; Valor orçado 
R$ 4.244.001,77; Abertura: 
11/07/2022 às 09:00 horas. Edital 
e Informações: licitapmon@gmail.
com, https://ourilandia.pa.gov.br/c/
publicacoes/licitacoes/.

Carlito Lopes Sousa Pereira - 
Presidente CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXE-BOI
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Peixe-Boi comunica a quem faça interessar 
o extrato de edital como segue: TOMADA DE PREÇOS Nº 
001/2022 TP - destinado contratação de pessoa jurídica para 
prestação dos serviços de revitalização da Praça da Bíblia no Município 
de Peixe-Boi para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de 
Peixe-Boi/Pa. Abertura: 10/06/2022 às 09:00hs. Retirada de edital e seus 
anexos na sala da CPL no Prédio da Prefeitura Municipal de Peixe-Boi, 
das 08 às 13hs ou pelo site www.prefeituradepeixeboi.pa.gov.br e TCM: 
www.tcm.pa.gov.br.

João Pereira da Silva Neto - Prefeito Municipal
EXTRATO DE CONTRATO

A Prefeitura Municipal de Peixe-Boi torna público o extrato de contrato da 
Adesão 002/2022 da Ata de Registro de Preços nº 20223004 Referente ao 
Pregão Eletrônico nº 017/2022 SRP da Prefeitura Municipal de Augusto 
Corrêa/Pa realizado pela Prefeitura Municipal de Augusto Corrêa/
Pa. Objeto: Fornecimento de Massa Asfáltica C.B.Q.U para atender 
as necessidades do Secretaria Municipal de Obras de Peixe-Boi/Pa. 
Contratante: Prefeitura Municipal de Peixe-Boi, Cpnj nº 05.149.158/0001-
41, contrato nº 021/2022, Contratada: M & W Pinheiro  Asfalto  Ltda  Epp; 
CNPJ nº 24.818.905/0001-31. Valor total: R$ 1.216.000,00 (um milhão 
duzentos e dezesseis mil reais). Vigência: 24/05/2022 a 24/05/2023. Data 
da assinatura: 24/05/2022. Fundamentação legal: 8666/93.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Placas, por intermédio do Fundo Municipal 
de Ass. Social, através da sua Pregoeira, torna público a quem 
possa interessar que realizará licitação na modalidade PREGÃO 
ELETRÔNICO, O PREGÃO Nº 014/2022. Objeto: Aquisição 
de itens para compor o kit bebê que faz parte do programa Bebê a 
Bordo, conforme dispõe a lei municipal Nº257/2017. Tipo menor preço 
por Lote. A audiência pública ocorrerá no dia 07/06/2022, às 09h, no 
https://comprasgovernamentais.gov.br/. A integra do edital poderá 
ser adquirida no mesmo endereço ou no portal da transparência do 
Município https://placas.pa.gov.br/categoria/licitacoes/.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAINHA
RETIFICAÇÃO

Na publicação realizada no DIARIO DO PARÁ, B14, em 25 de maio de 2022. 
ONDE SE LÊ: Primeiro Termo Aditivo 20210250.  LEIA-SE: Terceiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTA MARIA DO PARÁ

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS
ESPÉCIE: 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 20210346. 
Contratante: Prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará/Pa CNPJ 
05.149.174/0001-34. Contratado: Alvorada Construções e Comercio 
Ltda, CNPJ 83.302.976/0001-46. Objeto: Contratação de empresa 
especializada em serviços de engenharia e construção e serviços de 
engenharia visando a construção e reformas de pontes em madeira 
localizadas no Município de Santa Maria do Pará, de acordo com 

O presente Termo Aditivo objetiva a prorrogação do prazo de 
vigência do contrato até 11/05/2022, nos termo do art. 57, inciso 
II, da Lei Federal nº 8.666/93. Vigência: 11/02/2022 a 11/05/2022. 
Ass. 11/02/2022
ESPÉCIE: 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 20210346.  
Contratante: Prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará/Pa CNPJ 
05.149.174/0001-34. Contratado: Alvorada Construções e Comercio 
Ltda, CNPJ nº 83.302.976/0001-46. Objeto: Contratação de empresa 
especializada em serviços de engenharia e construção e serviços de 
engenharia visando a construção e reformas de pontes em madeira 
localizadas no Município de Santa Maria do Pará, de acordo com os 

presente Termo Aditivo objetiva a prorrogação do prazo de vigência 
do contrato até 11 de Agosto de 2022, nos termo do art. 57, inciso 
II, da Lei Federal nº 8.666/93. Vigência: 11/05/2022 a 11/08/2022. 
Assinatura: 11/05/2022
ESPÉCIE: 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 20210334.  
Contratante: Prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará/Pa CNPJ 
05.149.174/0001-34. Contratado: Contratação de empresa para 
construção da Quadra Coberta de Taciateua, do Município de Santa 
Maria do Pará em conformidade ao Convênio de nº 886790/2019 
Entre o Ministério da Cidadania e a Prefeitura de Santa Maria do 
Pará/Pa. O presente Termo Aditivo objetiva a prorrogação do prazo 
de vigência do contrato até 12 de novembro de 2022, nos termo do 
art. 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93. Vigência: 12/05/2022 a 
14/11/2022. Assinatura: 12/05/2022
ESPÉCIE: 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 20210335.  
Contratante: Prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará/Pa 
CNPJ 05.149.174/0001-34. Contratado: Alvorada Construções e 
Comercio Ltda, CNPJ nº 83.302.976/0001-46. Objeto: Contratação 
de empresa para modernização do Estádio Municipal de Santa Maria 
do Pará em conformidade ao Convênio de nº 895748/2019 Entre o 
Ministério da Cidadania e a Prefeitura de Santa Maria do Pará/Pa. O 
presente Termo Aditivo objetiva a prorrogação do prazo de vigência 
do contrato até 11 de Agosto de 2022, nos termo do art. 57, inciso 
II, da Lei Federal nº 8.666/93. Vigência: 11/05/2022 a 11/08/2022. 
Assinatura: 29/04/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA

RETIFICAÇÃO
Na publicação do AVISO DE ADESÃO. Origem ADESÃO A/2022-001, na 
publicação circulada em 13/05/2022 no Diário do Pará (pág. B8 economia) 
e D.O.U (pág. 342, seção 03, edição nº 90). ONDE SE LÊ: Valor Total 
da Adesão R$1.292.484,25 (Um milhão duzentos e noventa e dois mil 
quatrocentos e oitenta e quatro reais e vinte e cinco centavos). LEIA-SE: 
Valor Total da Adesão R$1.292.469,25 (Um milhão duzentos e noventa e 
dois mil quatrocentos e sessenta e nove reais e vinte e cinco centavos). 
Na publicação do  Extrato de Contrato. Origem ADESÃO A/2022-001, na 
publicação circulada em 20/05/2022 no Diário do Pará (pág. B12 economia) 
e D.O.U (pág. 364, seção 03, edição nº 95), No Contrato nº 1905004-2022. 
ONDE SE LÊ: Valor total da contratação: R$ 460.956,00 (Quatrocentos e 
Sessenta Mil Novecentos e Cinquenta e Seis Reais). LEIA-SE: Valor Total 
da Contratação: R$ 460.941,00 (quatrocentos e sessenta mil novecentos e 
quarenta e um reais). 

AVISO DE ABERTURA 
DO PREGÃO 

ELETRÔNICO SRP Nº 
010/2022 - SESPA

Secretaria de Estado de Saúde Pública

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: Registro de Preços para 
eventual e futura aquisição de me-
dicamentos de Saúde Mental para 
atender aos pacientes da Secretaria 
de Estado de Saúde Pública do Pará 
– SESPA por um período de 12 (doze) 
meses.
Data da abertura: 07 de junho de 
2022.
Horário: 09h00 (horário de Brasília).
L o c a l :
www.comprasgovernamentais.gov.br
UASG: 925856
Dotação orçamentária: 8874
Elemento de despesa: 339030
Fonte de recurso: 0103
Entrega do edital: Os interessa-
dos poderão retirar o edital nos 
sítios: www.comprasnet.gov.br ou
www.compraspara.pa.gov.br
Observação: Dúvidas poderão 
ser dirimidas diretamente à pre-
goeira responsável, através do 
e-mail: cpl@sespa.pa.gov.br

Belém/PA, 26 de maio de 2022.

Jovelina Maria Sousa Matos
Pregoeira/CPL/SESPA

O B J E T O :  C o n t r a t a ç ã o  d e  e m p r e s a 
especializada para execução da Reforma e 
Ampliação do Fórum de Oriximiná, conforme 
condições,  quant idades e ex igências 
estabelecidas no Edital e seus anexos. Abertura: 
27/06/2022, às 10 horas (horário local). As 
sessões públicas ocorrerão no Auditório do 
Serviço de Licitações, Prédio-Sede do TJ/PA, 
sala T-125, localizado na Avenida Almirante 
Barroso nº 3089, bairro do Souza, Belém-Pará. 
Edital: Cópia gratuita em mídia magnética da 
licitante ou através do site www.tjpa.jus.br, ou 
impresso ao custo das cópias. Informações: 
fone (91) 3205-3206 ou e-mail: licitacao@tjpa.
jus.br.
Belém, 25/05/2022.

Comissão Permanente de Licitação do TJPA. 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 003/TJPA/2022


