
8 gerais Belém, quarta-feira, 2 de fevereiro de 2022

Brasil Bio Fuels Reflorestamento 
Indústria e Comércio S/A,

CNPJ 08.581.205/0003-81, torna público que 
recebeu em 11/01/2022, da SEMAS/PA, a 

Licença Operação 13243/2022 para atividade 
de Posto de Abastecimento. Concordia do 

Pará/PA. (Processo 2021/33070).
VAGNAEL DODERNONI, torna público que 
recebeu da SEMAS/PA a Licença de Atividade Rural-
LAR nº13586/2021 para pecuária da FAZENDA 
ITABOCAL I, município de Tomé-Açu.

O FORMOSA SUPERMERCADO E MAGAZINE 
LTDA, CNPJ: 63.864.771/0014-61, torna público 
que recebeu da Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente - SEMMA a Licença Ambiental de Operação 
LO n° 13/2022, para a atividade de SERVIÇOS EM 
VEÍCULOS no município de Belém/PA. 

O FORMOSA POSTOS LTDA, CNPJ: 02.328.689/ 
0001-03, torna público que requereu da Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente de Ananindeua - SEMA 
a Licença Ambiental Prévia através do processo n° 
R016422, para a atividade de INFRAESTRUTURA 
DE OBRAS CIVIS para COMÉRCIO VAREJISTA 
DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS 
AUTOMOTORES no município de Ananindeua/PA. 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL NO SISTEMA DE REGISTRO 

DE PREÇO nº PPSRP.001/2022–CPL-CMIP
A Câmara Municipal de Ipixuna do Pará, através da Pregoeira 
designada, torna público para conhecimento de todos os 
interessados, que a realização da Sessão de abertura de 
propostas e habilitação da licitação na modalidade Pública 
do Pregão Presencial no Sistema de Registro de Preço 
nº PPSRP.001/2022-CPL-CMIP. Objeto: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL 
(GASOLINA COMUM), PARA ATENDER NECESSIDADES DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ, referente ao 
Processo Administrativo - CPL nº 005/2022-CMIP, ocorrerá 
no dia 11/02/2022 às 09h, na Sede da Câmara Municipal 
de Ipixuna do Pará. O Edital e informações poderão ser 
solicitados no setor de Licitações da Câmara, das 09h as 13h 
ou através do e-mail licitacao.cmip2021@gmail.com ou pelo 
mural de licitações do Tribunal de Contas dos Municípios do 
Estado do Pará – TCM/PA. Ipixuna do Pará/PA, 31 de janeiro 
de 2022. ISNARA DE SOUZA SAMPAIO - Pregoeira.

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL NO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO 

nº PPSRP.002/2022–CPL-CMIP
A Câmara Municipal de Ipixuna do Pará, através da 
Pregoeira designada, torna público para conhecimento 
de todos os interessados, que a realização da Sessão 
de abertura de propostas e habilitação da licitação na 
modalidade Pública do Pregão Presencial no Sistema de 
Registro de Preço nº PPSRP.002/2022-CPL-CMIP. Objeto: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EM FORNECIMENTO DE 
MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, 
COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ, referente ao 
Processo Administrativo - CPL nº 008/2022-CMIP, ocorrerá 
no dia 15/02/2022 às 09h, na Sede da Câmara Municipal 
de Ipixuna do Pará. O Edital e informações poderão ser 
solicitados no setor de Licitações da Câmara, das 09h as 13h 
ou através do e-mail licitacao.cmip2021@gmail.com ou pelo 
mural de licitações do Tribunal de Contas dos Municípios do 
Estado do Pará – TCM/PA. Ipixuna do Pará/PA, 31 de janeiro 
de 2022. ISNARA DE SOUZA SAMPAIO - Pregoeira.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022 Tipo menor 
preço por item, com abertura no dia 16 de fevereiro 
de 2022 às 09hs Contratação de empresas para 
prestação de serviços de transporte escolar, 
para suprir as demandas da Secretaria Municipal 
de Educação do Município de Medicilândia-PA, 
quantidades e exigências estabelecidas neste 
Edital e seus anexos disponível em: Portal da 
Transparência da Prefeitura de Medicilândia/PA 
(http:// www.medicilandia.pa.gov.br); no Portal 
dos Jurisdicionados (http://www.tcm.pa.gov.br) e 
www.portaldecompraspublicas.com.br. Informações 
e-mail: setor.licitacaopmm@gmail.com

OZIMAR MARTINS PALHETA
Pregoeiro

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
   O Sindicato SINELPA, convoca todos os empregados 
da BIOCLEAN SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI, 
CNPJ/MF: 18.454.641/0001-81, para Assembleia Geral 
Extraordinária a realizar-se nos dias 05/02/2022, às 
19:00 horas em 1ª convocação e 19:30 horas em 
segunda e última convocação, respectivamente, 
caso não haja coro na primeira, no endereço sito 
a TV WE 10 B CIDADE NOVA I, CIDADENOVA.-
ANANINDEUA/PA. A fim de deliberarem e votarem por 
escrutínio secreto a seguinte ordem do dia:

01 – JORNADA DE TRABALHO 12x36 (doze horas de 
trabalho por trinta e seis de descanso);

02 – CONTRIBUIÇÃO ASSISITENCIAL 1%
03 – O QUE OCORRER

Belém – PA, 01 de Fevereiro de 2022.
Francisco de Sousa Barros – Presidente 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL 
TOMADA DE PREÇOS Nº 001-2022-PMSIP/SEMED.

A Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará, 
torna público que realizará licitação na modalidade 
Tomada de Preço nº 002/2022- PMSIP; OBJETO: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA 
EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO 
DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE 
SANTA IZABEL DO PARÁ; A Sessão Pública acontecerá 
às 08:00 hs do dia 17 de fevereiro de 2022, na sala de 
licitações da PMSIP, sito à Av. da Republica, nº 1613, 
bairro do Triangulo, Santa Izabel do Pará. A íntegra do 
edital poderá ser adquirida no site do TCM-PA (www.
tcm.pa.gov.br) e na sala de licitações da PMSIP.

Rosinaldo Ferreira de Freitas
Presidente da CPL/PMSIP.

A HIGHLINE do Brasil II Infraestrutura de 
Telecomunicações S/A, empresa inscrita sob o CNPJ 
nº. 27.902.165/0001-05, torna público que recebeu 
da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Cumaru 
do Norte/PA – SEMMA a licença Prévia nº. 001/2022 
e a Licença de Instalação nº. 001/2022 para atividade 
de telefonia celular, situado na Rua da Assembleia de 
Deus Madureira, S/Nº. - Centro – Vila Estrela do Pará 
– Cumaru do Norte/PA. PACMR001_4S-PAS032.

 A TIM S/A, empresa inscrita sob o CNPJ nº. 
02.421.421/0011-93, torna público que recebeu 
da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de 
Itupiranga - SEMMA a Licença de Operação nº. 
004/2022 para o serviço de telefonia celular, 
situado na Rua São Francisco, nº. 06 – Distrito de 
São Sebastião. PATPR005_4S-PAS54

A TIM S/A, empresa inscrita sob o CNPJ nº. 
02.421.421/0011-93, torna público que recebeu 
da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de 
Itupiranga - SEMMA a Licença de Operação nº. 
003/2022 para o serviço de telefonia celular, 
situado na Rua Diamante, S/Nº. – Distrito de Vila 
Cajazeiras. PATPR006_4S-PAS55. A empresa SBF COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS 

S.A, CNPJ: 06.347.409/0332-50, torna público que 
requereu à SEMA, a Licença Ambiental Operacional, para 
a atividade de Comércio Varejista de Artigos Esportivos 
localizada na Rodovia BR 316, Km 04, Nº 4500, Salão 
Comercial 202Y, Piso L2 - Coqueiro, Ananindeua/PA.

O prefeito de Belém, 
Edmilson Rodrigues 
(Psol), anunciou, na 

manhã da terça-feira (1º), 
durante a abertura dos tra-
balhos da Câmara Municipal 
de Belém, um reajuste de R$ 
50 no valor concedido den-
tro do programa Bora Belém 
no ano de 2022, válido para 
todos as faixas do benefício. 
Atualmente, o programa de 
distribuição de renda paga 
R$ 150, R$ 350 e R$ 500 para 
famílias em situação de vul-
nerabilidade social, a depen-
der do número de filhos de 
cada beneficiária. O reajuste 
médio portanto será de 95%, 
aproximadamente 10 vezes a 
inflação registrada no ano de 
2021.

Edmilson também ressal-
tou a importância de prestar 
assistência aos moradores do 
distrito de Outeiro, que sofre 
com os impactos do acidente 
na ponte que leva até a ilha. 
Um projeto foi encaminhado 
pela Prefeitura para o legislati-
vo, com o objetivo de garantir 
um auxílio emergencial aos 
barraqueiros e trabalhadores 
do turismo da região, em valo-
res entre R$300 e R$500.

“Tenho certeza que o 
trâmite do projeto aqui na 
Câmara será feito de forma 
carinhosa e democrática e 
poderemos votar daqui al-
guns dias e ver aquele povo 
recebendo o auxílio. Isso é 
compromisso com os mais 
pobres. É um dinheiro que 
estamos separando no orça-

mento para conter este sofri-
mento”, disse o prefeito.

O benefício proposto pela 
prefeitura teria duração de 
seis meses, com um pagamen-
to entre R$ 300 e R$ 500 para 
socorrer financeiramente os 
permissionários de barracas 
de praia e auxiliares do setor, 
trabalhadores ambulantes e 
demais profissionais informais 
que desenvolvam atividades 
na Ilha de Caratateua, princi-
palmente às que são ligadas 
ao turismo e ao lazer, já que o 
local enfrenta dificuldades ge-
radas pela situação de emer-
gência por conta do incidente 
na ponte Enéas Martins.

O projeto tramita em regime 
de urgência na casa, segundo o 
vereador Bieco (PL), que presi-
diu a sessão no lugar do presi-
dente Zeca Pirão (MDB), que 

apresentou sintomas de gripe 
e está se recuperando em casa. 
Na tarde da mesma terça-feira, 
os vereadores da Casa iriam se 
reunir para decidir quando o 
projeto entraria na pauta. Dos 
35 parlamentares, 32 compa-
receram à sessão.

Na opinião do vereador 
Fernando Carneiro (Psol), a 
iniciativa não deverá ter pro-
blemas para ser aprovada na 
Casa, pois reforça o caráter 
de assistência social da ad-
ministração municipal em 
direção àqueles que mais 
precisam

Edmilson Enviou projEto à câmara quE corrigE bEnEfício

BORA BELÉM

  Edmilson Rodrigues lembrou a situação dos moradores da ilha de  Outeiro
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O Instituto de Gestão 
Previdenciária do Estado 
do Pará publicou, na edição 
nº 34.850 do Diário Oficial 
do Estado, nesta terça-feira 
(1), a lista com os nomes dos 
beneficiários que constam 
com documentos penden-
tes no censo previdenciário. 
A relação está disponível 
no site igeprev.pa.gov.br.

O prazo para a entrega 
dos documentos termina 
no dia 8 de março. A partir 
dessa data, o pagamento 
do benefício será suspen-
so por 90 dias corridos (ou 
seja, até o dia 6 de junho de 
2022). Caso não haja com-
parecimento do titular, de 
representante legal ou pro-
curador após 6 de junho, o 
benefício será cancelado.

Beneficiários que pre-
cisam apenas sanar pen-
dências documentais 
não precisam reagendar 
atendimento.

Comparecer ao censo é 
obrigatório a todos os apo-
sentados e pensionistas do 
regime próprio do Pará, 
que tiveram o benefício 
concedido após novem-
bro de 2020. “Nós temos 
como imposição de lei o 
recadastramento de todos 
os beneficiários. Precisa-
mos atualizar os cadastros 
para termos segurança de 
que todos os benefícios 
que o Instituto paga estão 
sendo destinados a quem 
de direito”, pontua Gius-
sepp Mendes, presidente 
do Igeprev.

O recenseamento, que 
foi iniciado em novem-
bro de 2020, tinha data de 
conclusão marcada para o 
dia 8 de dezembro de 2021. 
Contudo, foi prorrogado 
até março de 2022 devido 
à quantidade de beneficiá-
rios ausentes. As informa-
ções são da Agência Pará.

Censo: beneficiários são
convocados para censo

Foi publicado, no Diário Ofi-
cial do Estado da terça-feira (1º), 
a concorrência n° 004/2021 refe-
rente ao processo licitatório para 
escolha da empresa organizadora 
dos certames para a Fundação 
de Atendimento Socioeducativo 
do Pará (Fasepa) e Secretaria de 
Saúde Pública do Pará (Sespa). Se-
rão ofertadas vagas para os níveis 
médio e superior, sendo 67 para 
a Fasepa e 315 para a Sespa, com 
cadastro reserva. As provas acon-
tecerão em Belém. A íntegra do 
edital pode ser consultada no 
portal de Compras www.com-

praspara.pa.gov.br . 
A sessão pública referente 

ao início do processo licitatório 
visa a contratação de empresa 
ou instituição, pessoa jurídica, 
especializada na prestação de 
serviços de planejamento, orga-
nização, realização, processa-
mento e resultado final para ho-
mologação de concurso público 
para seleção de candidatos, as-
sim como toda e qualquer logís-
tica necessária à execução dos 
serviços. Ela está marcada para 
o dia 23 de março, às 9h, na sede 
da Seplad, no Marco, em Belém.

Aberta licitação à empresa 
que fará certame estadual

Aponte o 
celular

Use um leitor 
de QR Code 
para acessar 
o conteúdo 
multimídia

Prefeito anuncia 
reajuste de R$ 50


