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AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº2021.11.30.001

Reconheço a contratação direta por meio de Inexigibilidade de Licitação, considerando os
autos do processo administrativo nº 3071/2021, fundamentado na Lei 8.666/93, cujo
objeto é a contratação de empresa para prestação de serviços jurídicos especializados na
área do direito público municipal, objetivando o estudo, levantamento e propositura de
demandas judiciais ou administrativas visando a recuperação de valores para o Município
de Santa Izabel do Pará.
RATIFICO E AUTORIZO A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO com fundamento no art.25 inciso
II, §1º c/c, art. 13, V, da Lei Federal nº 8.666/93, para a contratação do escritório de
advocacia PINHEIRO & PENAFORT ADVOGADOS ASSOCIADOS, para providências
subsequentes, em observância aos preceitos legais, em especial a publicidade do presente
termo.

Santa Izabel do Pará, 6 de dezembro de 2021.
ELEN CRISTINA DA CRUZ ALVES

Secretária Municipal de Educação.

AVISO DE REVOGAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará, resolve: Tornar Pública a
REVOGAÇÃO da licitação PREGÃO ELETRÔNICO N°036-2021 PMSIP-SMS, que tem por
objeto: Aquisição dos itens que foram cancelados no Pregão nº 032/2021: ar condicionado,
mobiliário e equipamentos de informática para equipar as seguintes unidades de saúde:
ESF Americano, ESF Jardim das Acácias, ESF Novo Horizonte, ESF Sagrada Família, ESF Santa
Rita de Cássia, ESF Triângulo e ESF Santa Lúcia, com recursos oriundos de emenda
parlamentar - proposta nº 11745.308000/1200-02, pelo motivo de interesse da
administração (realocação de recurso).

ROSINALDO FERREIRA DE FREITAS
Pregoeiro

R E T I F I C AÇ ÃO

OBJETO: Retificação referente à publicação do EXTRATO DE CONTRATO do dia
13.12.2021, Seção 3, página 277. Objeto: Aquisição de equipamentos de climatização,
mobiliário de sala de aula e materiais esportivos para atender a Secretaria Municipal de
Educação do Município de Santa Izabel do Pará.

ONDE SE LÊ: Valor do Contrato: R$ 187.260,00 (cento e oitenta e sete mil
duzentos e sessenta reais).

LEIA-SE: Valor do Contrato R$ 187.257,95 (cento e oitenta e sete mil duzentos
e cinquenta e sete reais e noventa e cinco centavos).

ROSINALDO FERREIRA DE FREITAS
P R EG O E I R O / P M S I P .

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

CHAMADA PUBLICA Nº 1/2021- S.A.A.E / SIP

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de recebimento de faturas de
contas de água, adequadas ao padrão FEBRABAN de arrecadação, emitidas pelo serviço
autônomo de águas e esgotos de Santa Izabel do Pará (SAAE/SIP), pago através de agentes
arrecadadores, correspondentes bancárias casas lotéricas, autoatendimento em caixa
eletrônico e internet mobile, EMPRESA HOMOLOGADA: BANCO BRADESCO S/A com CNPJ
Nº 60.746.948/0001-12; conforme valores abaixo:
- R$ 2,15 por documento recebido na lotérica ou em correspondentes bancários.
- R$ 1,95 por documento recebido na internet.
- R$ 2,14 por documento recebido no autoatendimento.
- R$ 0,16 por registro, na disponibilização de arquivo retorno
Data da Homologação: 16/12/2021;

JOSÉ ÂNGELO SOUZA DE MIRANDA
Ordenador /Diretor S.A.A.E/ SIP.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ
AVISOS DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará/PA torna público a para abertura de
Registro de Preço originário de Pregão Eletrônico nº 036/2021, para Registro de Preço Para
Futura e Eventual aquisição de Equipamentos de Informática, Objetivando atender as
necessidades da Prefeitura Municipal, Secretarias E fundos Municipais de Santa Maria do
Pará/Pa. A Sessão de recebimento de propostas, análise e julgamento será em 05de Janeiro de
2022 por meio do endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br UASG: 980531, às
08:00hs. Edital e anexos: www.comprasgovernamentais.gov.br UASG: 980531, Portal TCM/PA,
Setor de Licitações: Praça da Matriz, Sala das Licitações, horário 08:00hs às 12:00hs,
cplsntm@gmail.com.

A Prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará/Pa torna público a para abertura de
Registro de Preço originário de Pregão Eletrônico nº 047/2021, para Registro de Preço Para
Futura E Eventual Aquisição de Material Tipo: Areia Branca, Seixo, Piçarra bruta, Terra Preta,
Aterro Arenoso, Objetivando Atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras do
Município de Santa Maria do Pará/Pa. A Sessão de recebimento de propostas, análise e
julgamento será em 05 de Janeiro de 2022 por meio do endereço eletrônico
www.comprasgovernamentais.gov.br UASG: 980531, às 14:00hs. Edital e anexos:
www.comprasgovernamentais.gov.br UASG: 980531, Portal TCM/PA, Setor de Licitações: Praça
da Matriz, Sala das Licitações, horário 08:00hs às 12:00hs, cplsntm@gmail.com.

A Prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará/Pa torna público a para abertura de
Registro de Preço originário de Pregão Eletrônico nº 048/2021, para Registro de Preço Para
Futura e Eventual Aquisição de Gêneros Alimentícios Para atender As necessidades do
Programa Nacional de alimentação Escolar - Pnae, no Município de Santa Maria do Pará/Pa. A
Sessão de recebimento de propostas, análise e julgamento será em 07de Janeiro de 2022 por
meio do endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br UASG: 980531, às 08:00hs.
Edital e anexos: www.comprasgovernamentais.gov.br UASG: 980531, Portal TCM/PA, Setor de
Licitações: Praça da Matriz, Sala das Licitações, horário 08:00hs às 12:00hs,
cplsntm@gmail.com.

A Prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará/Pa torna público a para abertura de
Registro de Preço originário de Pregão Eletrônico nº 049/2021, para Registro de Preço Para
Futura e Eventual Contratação de Serviços em publicação de Atos Normativos: Aviso de
licitação, Homologação, Termo de Ratificação, Termo Aditivo, Extrato da ata de Registro de
Preço, Extrato de Contrato, Dentre Outros atos Administrativos Congêneres, em Jornal de
Grande circulação Estadual e Regional, Imprensa oficial Estadual E imprensa Oficial Nacional,
Visando Atender as necessidades da prefeitura E Fundos Municipais De Santa Maria do
Pará/Pa. A Sessão de recebimento de propostas, análise e julgamento será em 06 de Janeiro de
2022 por meio do endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br UASG: 980531, às
08:00hs. Edital e anexos: www.comprasgovernamentais.gov.br UASG: 980531, Portal TCM/PA,
Setor de Licitações: Praça da Matriz, Sala das Licitações, horário 08:00hs às 12:00hs,
cplsntm@gmail.com.

A Prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará/Pa torna público a para abertura de
Registro de Preço originário de Pregão Eletrônico nº 050/2021, para Registro de Preço Para
Futura e Eventual Aquisição de Materiais de Limpeza e Produtos de higienização, Objetivando
atender as necessidades da Prefeitura,Secretarias e Fundos Municipal de Santa Maria do
Pará/Pa. A Sessão de recebimento de propostas, análise e julgamento será em 06de Janeiro de
2022 por meio do endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br UASG: 980531, às
13:00hs. Edital e anexos: www.comprasgovernamentais.gov.br UASG: 980531, Portal TCM/PA,
Setor de Licitações: Praça da Matriz, Sala das Licitações, horário 08:00hs às 12:00hs,
cplsntm@gmail.com.

Santa Maria do Pará/Pa, 22 de dezembro de 2021
CARLOS CLEBERSON FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO Nº 41/2021

Objeto: Aquisição de Equipamentos Informática Para Informatização e Qualificação dos
Dados, Conforme Portaria nº 3.474 De 27 de dezembro de 2020, objetivando atender as
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Santa Maria do Pará/Pa: L P S de
Oliveira Eireli CNPJ: 41.288.529/0001-30. Valor R$ 225.679,98(duzentos e vinte e cinco mil,
seiscentos e setenta e nove reais e noventa e oito centavos).

Santa Maria do Pará/Pa, 22 de dezembro de 2021
JORGE LUIS DA SILVA ALEXANDRE

Secretário Municipal de Saúde
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA-PÁ, Homologa no dia
22/12/2021 a Tomada de Preços N°008/2021/SEMED, Vencedora: R M MATERIAIS
ELETRICO LTDA - EPP, CNPJ 20.166.827/0001-87, no valor de R$ 1.896.811,06

Objeto: Contratação de empresa especializada na área de engenharia, para a
conclusão das creches padrão FNDE - PROINFÂNCIA TIPO "B" E ENTORNO - MI, localizadas
no Distrito de Barreira dos Campos e Distrito de Vila Mandi, no Município de Santana do
Araguaia - Pá.

EDUARDO ALVES CONTI
Prefeito

AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 5/2021/SEMED

A Prefeitura Municipal de Santana do Araguaia - Pá, através da Secretaria
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais, ratifica o processo de
Inexigibilidade de Licitação n°005/2021/SEMED, que tem por objeto: Contratação de Show
Artístico com o cantor AMADO BATISTA, para apresentação no evento VERANEIO 2022 no
Município de Santana do Araguaia - Pá. Ratificada no dia 02/12/2021

EDUARDO ALVES CONTI
Prefeito

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

1° Termo Aditivo de quantitativo do Contrato n°2021/077
Pregão Eletrônico N°022/2021/SRP/FMS
Objeto: Alteração de quantitativo e acréscimo/supressão de 25% ao valor total originário
dos itens.
Contratante: FMS
Contrato nº: 2021/077
Contratada: GÁS NOBRE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES EIRELLI, CNPJ
24.878.503/0001-22
Assinatura: 16/12/2021
Valor do Aditivo:R$33.625,00

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

2° Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo do Contrato n°2021/100
Tomada de Preços N°003/2021/PMSA
Objeto: Prorrogação no prazo de execução por 60 (sessenta) dias, contados apartir do dia
06 de Dezembro de 2021.
Contratante: FMS
Contrato nº: 2021/100
Contratada: ARAGUAIA ARTEFATOS E PRE - MOLDADOS DE CIMENTO EIRELI, CNPJ
31.164.420/0001-37
Assinatura: 03/12/2021

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA N° 1/2021/SEMED - DESERTA

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios diretamente da Agricultura Familiar e do
Empreendedor Familiar Rural, para o PNAE do Município de Santana do Araguaia.

ADVALDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente da CPL

R E T I F I C AÇ ÃO

No Extrato de Aditivo , Publicado no DOU (Diário Oficial da União) no dia
22/12/2021 Seção 3 n°240 pag. 323.

Onde se lê: Extrato do 1° Termo Aditivo de quantitativo do Contrato
n°2021/057, leia-se: Extrato do 1° Termo Aditivo de quantitativo do Contrato
n°2018/001.

Onde se lê: Contrato n°2021/057, leia-se: Contrato n°2018/001

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 68/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 083/2021/SRP/FMS.
OBJETO: Registro de preços para futura e eventual Contratação de empresa prestadora de
serviços Médicos, tipo clínico geral, Cirurgião Geral, Urologista, Ginecologista - Obstetra,
Pediatria, Ultrassonografista, Auditor, Psiquiatra e Diretor para Agência Transfunsional e
diretor clínico, para realizar consultas, procedimentos, plantões e sobreavisos na rede
Pública de Saúde do Município de Santana do Araguaia - Pá.
Órgão Gerenciador: FMS
VENCEDOR: MAYA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. CNPJ 37.361.611/0001-75
VALOR: R$ 4.709.160,00
VIGÊNCIA DA ATA: 22/12/2021 a 22/12/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
R E T I F I C AÇ ÃO

Nos termos de Resultado de Julgamento do Pregão Eletrônico nº 041/2021, de
14 de dezembro de 2021, publicado no D.O.U, seção 3, página 257, faltou incluir no extrato
os itens 01 e 25 que foram declarados fracassados. Permanecendo inalteradas as demais
disposições do Extrato de Resultado de Julgamento.
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resULtados de JULGaMeNto 
toMada de PreÇos Nº 008/2021

a comissão Permanente de licitação do Município de Placas - Pará, torna 
público o resultado de julgamento da documentação de Proposta de Preço da 
tomada de Preço Nº 008/2021, nos termos do art.48, §3º da lei 8.666/93, 
objetivando a contratação de Empresa Para Executar a obra remanescente 
de construção de Um sistema de abastecimento de água do Bairro ottobeli, 
Zona rural do Município de Placas/Pa convênio com funasa Nº 1988/2017/
fUNasa.após submetidos às conferencias do setor de engenharia e da comis-
são de licitação do município, foi classificada a proposta da v s serviços 
de locações Eireli, cNPJ 36.908.164/0001-69 declara a empresa vencedora 
do certame. os autos do processo licitatório encontram-se com vista fran-
queada aos interessados, a partir da data desta publicação, nos dias úteis no 
horário de expediente. shayane Nayara Farias Kostov - Presidente da 
comissão Permanente de Licitação.

Protocolo: 745708

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA IZABEL DO PARÁ

.

aViso de reVoGaÇÃo
A Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará, resolve: tornar Pú-
blica a rEvoGaÇÃo da licitação PrEGÃo ElEtrÔNico N°036-2021 PMsi-
P-sMs, que tem por objeto: aquisição dos itens que foram cancelados no 
Pregão nº 032/2021: ar condicionado, mobiliário e equipamentos de infor-
mática para equipar as seguintes unidades de saúde: Esf americano, Esf 
Jardim das acácias, Esf Novo Horizonte, Esf sagrada família, Esf santa 
rita de cássia, Esf triângulo e Esf santa lúcia, com recursos oriundos de 
emenda parlamentar - proposta nº 11745.308000/1200-02, pelo motivo 
de interesse da administração (realocação de recurso).

rosinaldo Ferreira de Freitas
Pregoeiro

Protocolo: 745349

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA MARIA DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNta Maria do ParÁ/Pa
aVisos de LicitaÇÃo

a Prefeitura Municipal de santa Maria do Pará/Pa torna público a para 
abertura de registro de Preço originário de Pregão Eletrônico nº 036/2021, 
para registro de Preço Para futura e Eventual aquisição de Equipamentos 
de informática, objetivando atender as necessidades da Prefeitura Municipal, 
secretarias E fundos Municipais de santa Maria do Pará/Pa. a sessão de re-
cebimento de propostas, análise e julgamento será em 05de Janeiro de 2022 
por meio do endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br UasG: 
980531, às 08:00hs. Edital e anexos: www.comprasgovernamentais.gov.br 
UasG: 980531, Portal tcM/Pa, setor de licitações: Praça da Matriz, sala das 
licitações, horário 08:00hs às 12:00hs, cplsntm@gmail.com.
a Prefeitura Municipal de santa Maria do Pará/Pa torna público a 
para abertura de registro de Preço originário de Pregão Eletrônico nº 
047/2021, para registro de Preço Para futura E Eventual aquisição de Ma-
terial tipo: areia Branca, seixo, Piçarra bruta, terra Preta, aterro arenoso, 
objetivando atender as necessidades da secretaria Municipal de obras do 
Município de santa Maria do Pará/Pa. a sessão de recebimento de pro-
postas, análise e julgamento será em 05 de Janeiro de 2022 por meio do 
endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br UasG: 980531, 
às 14:00hs. Edital e anexos: www.comprasgovernamentais.gov.br UasG: 
980531, Portal tcM/Pa, setor de licitações: Praça da Matriz, sala das lici-
tações, horário 08:00hs às 12:00hs, cplsntm@gmail.com.
a Prefeitura Municipal de santa Maria do Pará/Pa torna público a para 
abertura de registro de Preço originário de Pregão Eletrônico nº 048/2021, 
para registro de Preço Para futura e Eventual aquisição de Gêneros alimen-
tícios Para atender as necessidades do Programa Nacional de alimentação 
Escolar - Pnae, no Município de santa Maria do Pará/Pa. a sessão de rece-
bimento de propostas, análise e julgamento será em 07de Janeiro de 2022 
por meio do endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br UasG: 
980531, às 08:00hs. Edital e anexos: www.comprasgovernamentais.gov.br 
UasG: 980531, Portal tcM/Pa, setor de licitações: Praça da Matriz, sala das 
licitações, horário 08:00hs às 12:00hs, cplsntm@gmail.com.
a Prefeitura Municipal de santa Maria do Pará/Pa torna público a para 
abertura de registro de Preço originário de Pregão Eletrônico nº 049/2021, 
para registro de Preço Para futura e Eventual contratação de serviços em 
publicação de atos Normativos: aviso de licitação, Homologação, termo 
de Ratificação, Termo Aditivo, Extrato da ata de Registro de Preço, Extrato 
de contrato, dentre outros atos administrativos congêneres, em Jornal 
de Grande circulação Estadual e Regional, Imprensa oficial Estadual E im-
prensa Oficial Nacional, Visando Atender as necessidades da prefeitura E 
fundos Municipais de santa Maria do Pará/Pa. a sessão de recebimento 
de propostas, análise e julgamento será em 06 de Janeiro de 2022 por 
meio do endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br UasG: 
980531, às 08:00hs. Edital e anexos: www.comprasgovernamentais.gov.
br UasG: 980531, Portal tcM/Pa, setor de licitações: Praça da Matriz, 
sala das licitações, horário 08:00hs às 12:00hs, cplsntm@gmail.com.

a Prefeitura Municipal de santa Maria do Pará/Pa torna público a 
para abertura de registro de Preço originário de Pregão Eletrônico nº 
050/2021, para registro de Preço Para futura e Eventual aquisição de 
Materiais de limpeza e Produtos de higienização, objetivando atender as 
necessidades da Prefeitura,secretarias e fundos Municipal de santa Maria 
do Pará/Pa. a sessão de recebimento de propostas, análise e julgamen-
to será em 06de Janeiro de 2022 por meio do endereço eletrônico www.
comprasgovernamentais.gov.br UasG: 980531, às 13:00hs. Edital e ane-
xos: www.comprasgovernamentais.gov.br UasG: 980531, Portal tcM/Pa, 
setor de licitações: Praça da Matriz, sala das licitações, horário 08:00hs 
às 12:00hs, cplsntm@gmail.com. carlos cleberson Ferreira da silva - 
Pregoeiro Municipal.

aViso de HoMoLoGaÇÃo
PreGÃo eLetroNico Nº 041/2021 

objeto: aquisição de Equipamentos informática Para informatização e 
Qualificação dos Dados, Conforme Portaria nº 3.474 De 27 de dezem-
bro de 2020, objetivando atender as necessidades da secretaria Munici-
pal de saúde de santa Maria do Pará/Pa: l P s de oliveira Eireli cNPJ: 
41.288.529/0001-30. valor r$ 225.679,98(duzentos e vinte e cinco mil, 
seiscentos e setenta e nove reais e noventa e oito centavos). Jorge Luis 
da silva alexandre - secretário Municipal de saúde.

Protocolo: 745710

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTARÉM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM
Portaria Nº 209/2021 - seMsa

a secretária Municipal de saúde de santarém no uso de suas atribui-
ções legais, conferidas pela lei Municipal nº 19.135/2012 e pelo decreto 
nº 744/2021 - GaP/PMs, de 22 de Março de 2021 e em cumprimento ao 
disposto no art. 67 da lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores,
decide:
Art. 1º. Nomear os servidores abaixo designados como agentes fiscalizadores 
dos contratos referentes ao Pregão Eletrônico nº 032/2020 para contrata-
ção de empresa especializada na manutenção com fornecimento de peças 
em veículos e embarcações, lavagem, reboque e serviços de borracharia nos 
veículos automotores da frota da secretaria Municipal de saúde de santa-
rém e unidades de referência. rosivan da silva souza - Matrícula60523, cPf 
nº 449.417.902-78 e rG: 2475279-ssP/Pa, auxiliar administrativo do se-
tor de transportes da sEMsa. vanilson Pinto lira - Matrícula 86914, cPf nº 
795.446.732-53 e rG: 4334639-ssP/Pa, coordenador do setor de transpor-
tes da sEMsa.
art. 2º. Esta portaria entra em vigor a contar da data de sua assinatura até 
quando for revogada está função.
art. 3º. Esta Portaria produz seus efeitos na data de sua publicação, revogada 
as disposições em contrário. registre-se, publique-se, dê-se ciência e cum-
pra-se. santarém/Pa, de 22 dezembro de 2021. Vânia Maria Azevedo Por-
tela - secretária Municipal de saúde/decreto nº 744/2021 - Ga/PMs.

Protocolo: 745713

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ

.

aViso de LicitaÇÃo
reGistro de PreÇos para PreGÃo 

eLetrÔNico Nº 9/2021-0712002-Pe-srP/PMsat
a Prefeitura Municipal de santo antônio do tauá, por intermédio da 
comissão Permanente de licitação, torna público que às 10h00min (dez 
horas) do dia 04 (Quatro) de janeiro de 2022 (dois mil e vinte e dois), reali-
zará sessão pública no procedimento rEGistro dE PrEÇos para PrEGÃo 
ElEtrÔNico Nº 9/2021-0712002-PE-srP/PMsat, visando o rEGistro dE 
PrEÇos Para EvENtUal E fUtUra coNtrataÇÃo dE EMPrEsa EsPE-
cialiZada Para o forNEciMENto dE coMBUstÍvEis E lUBrificaN-
tEs EM Postos dE aBastEciMENtos PrÓPrio, dE forMa coNtiNUa 
E fracioNada, coM vistas ao atENdiMENto das NEcEssidadEs do 
MUNicÍPio dE saNto aNtÔNio do taUá, sEcrEtarias E fUNdos MU-
NICIPAIS,  conforme Termo Referência, mediante especificações do edital 
e seus anexos e de acordo com o que determina a legislação vigente, a 
realizar-se através do sítio http://www.portaldecompraspublicas.com.br.
aBErtUra: 04/01/2022 Às 10:00H
o edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na 
sala da comissão Permanente de licitação, localizada na Praça alcides Pa-
ranhos, Nº 17, (altos)- centro - santo antônio do tauá no horário das 
8:00hs ás 12:00hs, a partir da publicação deste aviso até a data anterior 
aquela estipulada para sua abertura, bem como poderá ser consultado ou 
retirado no Portal dos Jurisdicionados do tribunal de contas dos Municípios 
do Estado do Pará - tcM/Pa: www.tcm.pa.gov.br

Maria WaLdeLiria BitteNcoUrt da siLVa cei
Pregoeira

Protocolo: 745716
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MATHEUS ARTNER TEDESCO, toma público que recebeu da 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Tomé-Açu, através 
dos processos n° 4553/2020 e n° 4554/2020, as seguintes 
licenças: Licença de Atividade Rural nº 00003/2021, para 
atividade de Bovinocultura, com validade até 06/12/2024, e 
a Licença de Atividade Rural nº 00004/2021, para atividade 
de Cultura de ciclo longo (Pimenta e Açaí), com validade até 
06/12/2024, para a Fazenda São João, localizada no Ramal 
da Vila São João, s/n, Zona Rural, município de Tomé-Açú/PA.

CESLOG - CESARI LOGISTICA LTDA, CNPJ nº 
06.235.812/0010-93, torna público que recebeu da 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade 
(SEMAS/PA) a Licença de Operação (LO) nº 13136/2021, 
processo nº 2017/0000027161, para a atividade de 
“Empresa Transportadora de substâncias e produtos 
perigosos”, com validade até 07/10/2024, empresa 
situada na Estrada da Maracacuera, nº 5000, sala C, 
Distrito Industrial de Icoaraci em Belém/PA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 20219218; ORIGEM: Adesão a Ata 
nº 0612002/2021 Pregão Eletrônico 59/2021-SRP; 
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; 
CONTRATADA: DELTA VEÍCULOS LTDA; VALOR 
TOTAL: R$- 229.500,00 (Duzentos e Vinte Nove Mil e 
Quinhentos Reais). OBJETO: Contratação de empresa 
para aquisição de veículo utilitário, zero quilometro, 
tipo pick-up, 4x4, com potência mínima de 190cv, ano 
2021, modelo 2022, destinado a atender a Secretaria 
Municipal de Educação da Prefeitura Municipal de 
Uruará/Pá; VIGÊNCIA: 21/12/2021 á 30/04/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL
AVISO DE REVOGAÇÃO.

A Prefeitura Municipal de Santa Izabel do 
Pará, Resolve: Tornar Pública a REVOGAÇÃO 
da licitação PREGÃO ELETRÔNICO N°036-
2021 PMSIP-SMS, que tem por objeto: 
Aquisição dos itens que foram cancelados 
no Pregão nº 032/2021: ar condicionado, 
mobiliário e equipamentos de informática para 
equipar as seguintes unidades de saúde: ESF 
Americano, ESF Jardim das Acácias, ESF Novo 
Horizonte, ESF Sagrada Família, ESF Santa Rita 
de Cássia, ESF Triângulo e ESF Santa Lúcia, 
com recursos oriundos de emenda parlamentar 
- proposta nº 11745.308000/1200-02, 
pelo motivo de interesse da administração 
(realocação de recurso). 

Rosinaldo Ferreira de Freitas
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI
CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021

A Prefeitura Municipal de Inhangapi, através da 
Comissão Permanente de Licitação, TORNA PÚBLICO, 
para conhecimento de quantos possam se interessar 
que a partir do dia 23 de dezembro de 2021, até 
o dia 31 de janeiro de 2022, estará realizando o 
Credenciamento de Pessoas Físicas para prestação 
de serviços de transporte mediante fretamento de 
veículo tipo passeio com motorista e combustível 
por conta do credenciado, para transporte de 
pessoas, para atender as necessidades da Prefeitura 
Municipal de Inhangapi e suas Secretarias. O edital 
e seus anexos poderão ser retirados na Prefeitura de 
Inhangapi, situada na Av. Hernane Lameira, Nº 925, 
Vila Nova, Inhangapi-Pa, no horário de 09h00min 
as 13h00min, bem como nos sites www.inhangapi.
pa.gov.br e mural de licitações do site do TCM/PA: 
www.tcm.pa.gov.br.////

Midori Oki Igacihalaguti
Presidente da CPL

FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES EM
TRANSPORTES MARÍTIMOS E FLUVIAIS NOS

ESTADOS DO PARÁ E AMAPÁ - FEMAPA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Federação dos Trabalhadores em Transportes 
Marítimos e Fluviais nos Estados do Pará e Amapá – 
FEMAPA e os Sindicatos filiados relacionados a seguir: 
SINDNAUTICA-PA - Presidente José Edson Pereira 
Lima; SINCONMAQ - Presidente José Pinheiro do 
Nascimento; SINDMESPA - Presidente Ronaldo Silva; 
SINCOMAMPA - Presidente Haroldo Rodrigues das 
Chagas; SINDFOGO-PA - Presidente Leonardo dos 
Santos Corrêa; SINTACP - Presidente Antônio José 
Dinelli de Menezes, convocam todos os integrantes 
das categorias profissionais, citados anteriormente, 
empregados da empresa Luiz Ivan Navegação Ltda. - 
LINAVE, para Assembleia Geral Extraordinária que irá 
ocorrer no dia 28 de dezembro de 2021 às 09h00min 
em 1ª convocação e as 10h00min em 2ª e última 
convocação com qualquer número de associados 
presentes, na sala de reuniões da FEMAPA, localizada 
na Rua Manoel Evaristo, no 164 - Umarizal, para 
tratarem dos seguintes assuntos: A) Apresentação, 
discussão e votação das propostas a serem feitas a 
empresa Luiz Ivan Navegação Ltda. - LINAVE, visando 
a celebração de Termo Aditivo a Convenção Coletiva 
de Trabalho, na forma do § 1º do Art. 611 da CLT, 
a viger de 01 de setembro de 2021 a 31 de agosto 
de 2022; B) Autorizar as diretorias dos Sindicatos 
respectivos a promoverem todas as negociações 
a celebração do citado Termo Aditivo, inclusive se 
necessário a instrução de Dissidio Coletivo perante a 
Justiça do Trabalho e C) Autorizar as Diretorias dos 
Sindicatos a deflagrarem greve nos termos da Lei 
7.783 de 28/06/89, caso frustradas as negociações 
a serem observadas para cessação do movimento, 
se exercido for. Belém/PA, 23 de dezembro de 2021.

JOSÉ RODOLFO MIRANDA NÓBREGA
Vice-presidente da Federação

DIEGO LUIS GONÇALVES, CPF: 058.621.589-10, Proprietário 
da FAZENDA AGROGONÇALVES, Localizado na Rodovia Br 
010, Km 66, Adentro 35 Km , Ramal A Direita Por 2 Km S/N, 
zona rural, Ulianópolis/PA, Recebeu a LAR N° 021/2021 com 
val. até 14/12/2024 da SEMMA/Ulianópolis.

A té o final da atual admi-
nistração municipal, a 
prefeitura pretende re-

gularizar 20 mil imóveis em 
Belém. Mas, mesmo quando 
essa meta for alcançada, ain-
da assim faltarão outros 140 
mil imóveis para serem devi-
damente regularizados. 

Belém, hoje, tem cerca de 
320 mil unidades habitacio-
nais para fins de moradia, 
dos quais 60% estão na infor-
malidade fundiária. “Ou seja, 
mais ou menos 160 mil imó-
veis irregulares do ponto de 
vista fundiário”, disse o dire-
tor-presidente da Companhia 
de Desenvolvimento e Admi-
nistração da Área Metropoli-
tana de Belém (Codem), Lélio 
Costa. “Estamos trabalhando 
na perspectiva de 20 mil. Ainda 
ficarão muitos imóveis a serem 
regularizados. Mas vamos bus-
car trabalhar para que zere essa 
irregularidade fundiária, essa 
informalidade”, acrescentou.

E, na manhã da quarta-fei-

ra (22), a Prefeitura de Belém, 
em cooperação com o Gover-
no do Estado do Pará, e por 
meio da Codem, entregou 300 
títulos de registros definitivos 
de propriedades do Programa 
Municipal de Regularização 
Fundiária Terra da Gente para 
moradores de baixa renda do 
conjunto Carmelândia, Juru-
nas e área central do distrito de 
Icoaraci. A cerimônia de entre-

ga ocorreu na Arena Guilher-
me Paraense (Mangueirinho), 
na avenida Augusto Montene-
gro, no Castanheira. 

Nos últimos 16 anos foram 
entregues 3.820 concessões. 
E, só este ano, a prefeitura já 
chegou a quase 4.500 títulos de 
propriedade, o que Lélio classi-
fica como “uma revolução”.  A 
regularização também garan-
te a valorização do imóvel. 

Imóveis ganham
regularização
ação de normatização fundiária dá posse a 300 pessoas

ProPriedade 

  Por unanimidade, conselho mudou as regras de acesso à universidade
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Na manhã desta quarta-fei-
ra (22), o Conselho Universitá-
rio da Universidade Estadual 
do Pará (Uepa) se reuniu para 
dar início à votação sobre a 
inclusão do sistema de cotas 
étnico raciais para os proces-
sos seletivos da instituição de 
ensino superior, a partir de 
2023. A aprovação da proposta 
foi celebrada por membros de 
movimentos sociais da popu-
lação negra que acompanha-
ram a votação e promoveram 
atividades culturais e políticas 
na reitoria.

Para o professor doutor Aiala 
Colares, que também atua em 
movimentos sociais da popula-
ção negra, a aprovação da polí-
tica de cotas étnicos-raciais na 
Uepa representa uma conquista 
histórica para movimento negro 
que há anos interpela em defesa 

do modelo de ingresso na uni-
versidade. “Para nós do movi-
mento negro e eu, na condição 
de professor universitário, res-
salto o quanto que elas contri-
buem para ajudar a resolver as 
questões que envolvem a desi-
gualdade racial no Brasil”, disse 
o educador. 

A inserção já era anseio dos 
movimentos sociais e propos-
ta de campanha do atual reitor 
Clay Chagas e da vice-reitora 
Ilma Pastana. Conforme infor-
mou o professor doutor Clay 
Chagas, a inclusão do sistema 
de cotas raciais deve entrar em 
vigor nos processos seletivos 
da instituição a partir de 2023. 
Ele disse que o instrumento de 
inserção tem como objetivo re-
duzir a desigualdade racial e o 
racismo estrutural resultantes 
de anos de escravidão no Brasil.

Uepa aprova inclusão do 
sistema de cotas raciais 

  Moradores do Jurunas, Carmelândia e Icoaraci têm imóveis legalizados
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nova Plataforma

A tipificação “Perda/Ex-
travio”, que ocorre pela perda 
ou extravio de documentos e/
ou objetos sem fato crimino-
so, ocupa o primeiro lugar do 
ranking de registros na De-
legacia Virtual que, entre ja-
neiro e novembro deste ano, 
computou 308.433 boletins 
de ocorrência. No mesmo 
período de 2020 esse núme-
ro foi de 293.159. O aumento 
é de cerca de 5% entre o ano 
passado e 2021.

Qualquer cidadão pode 
fazer o registro de boletins de 
ocorrência pela internet por 
meio de dispositivos móveis, 
como celulares e tablets. No 
site da Delegacia Virtual, o 
cidadão pode registrar ocor-
rências de extravio ou perda 
de documentos e de telefones 
celulares, de acidentes de trân-
sito sem vítimas e, ainda, pode 

solicitar a emissão da segunda 
via do BO registrado no site.

O usuário não precisa pro-
curar uma delegacia ou sec-
cional para solicitar o carimbo 
do documento, pois o BO vir-
tual já conta com número de 
autenticação digital. O uso de 
dispositivos móveis para re-
gistrar boletins pela Delegacia 
Virtual possibilita ao usuário 
fazer a ocorrência em qual-
quer lugar onde estiver. Basta 
acessar o endereço da Dele-
gacia Virtual, www.delegacia-
virtual.pa.gov.br, e selecionar 
uma das opções para registro 
da ocorrência. O próximo pas-
so é preencher os dados pesso-
ais e os da ocorrência. Por fim, 
o próprio site gera o boletim 
de ocorrência, que poderá ser 
enviado ao e-mail pessoal do 
usuário. A Polícia Civil alerta 
que registro falso é crime ou 

contravenção, com penas pre-
vistas nos artigos 138, 339 e 340 
do Código Penal Brasileiro.

A Delegacia Virtual passou 
a operar na plataforma do 
Sistema Integrado de Segu-
rança Pública (SISP2) no dia 
20 dezembro. Agora os re-
gistros de furto, roubo, perda 
ou extravio de documento e 
celular, acidente de trânsito 
sem vítima, ameaça, injúria, 
calúnia e difamação já en-
tram no banco de dados do 
SISP2, facilitando o trabalho 
no cotidiano das unidades 
policiais, que em sua grande 
maioria já utilizam esse sis-
tema. Nos próximos dias, os 
demais crimes atualmente 
disponíveis na Delegacia Vir-
tual, também migrarão para 
a nova plataforma”, explica a 
delegada Deisy Castro, titular 
da Dime,  da Polícia Civil.

Perda e extravio são as ocorrências 
mais registradas na Delegacia Virtual


