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O centro comercial de Be-
lém voltou a ver as ruas cheias 
de pessoas à procura de itens 
da quadra junina, após dois 
anos sem os folguedos da épo-
ca. Na manhã de ontem, todas 
as esquinas da rua João Alfredo 
tinham barracas e lojas deco-
radas com o tema ou vendendo 
vestidos, cestas, chapéus de pa-
lha ou tiaras. 

Arlete Castro trabalha há 30 
anos costurando e executa qua-
tro modelos por noite. Ela está 
animada com a alta das vendas 
após a pandemia de covid-19 ter 
derrubado o faturamento dela. 
“Tudo eu quem faço. Começo a 
costurar em janeiro. Rotina de 
escola de samba, igual carnaval. 
É muita demanda mesmo. Lá 
em casa não aguento mais fa-

zer porque só costuro à noite. A 
demanda já está muito grande, 
não consigo mais. A gente vende 
atacado também. Sempre sobra 
para o outro ano, mas a venda 
está boa. Pena que ficou tudo 
muito caro. As rendas e até as 
linhas dispararam de preço. Aos 
poucos, vamos voltando ao mo-
vimento que a gente estava acos-
tumado”, conta ela, que vende 
vestidos entre R$ 100 e R$ 400.

A dona de casa Alzira Pinhei-
ro prefere garantir as compras 
juninas ainda no mês de maio, 
para evitar dores de cabeça e 
economizar. “Vim adiantar por-
que sei que a partir de segunda-
feira vai ser mais correria, mais 
tumulto e muito mais gente. É 
melhor, até por causa dos preços 
que estão mais baratos enquan-

Junho anima o comércio
LOJAS COMEMORAM AS VENDAS, EMBORA A INFLAÇÃO TENHA AUMENTADO MUITO OS PREÇOS

RUAS CHEIAS

to a festa não está tão perto. Vim 
comprar de tudo um pouco para 
família, amigos e para vender 
também. Mas a inflação impac-
tou muito, principalmente nas 
peças que levam patchouli e coi-
sas da terra, que estão bem mais 
caras. Ano passado, o pacote 
do patchouli estava a R$ 6, este 
ano está a R$ 12. Um aumento 
de 100%, né? Mas dá para levar. 
A gente dá um jeitinho, pois é só 
uma vez no ano”, avalia ela, en-
quanto olha tiaras.

DECORAÇÃO
O cirurgião dentista Elielson 

Sousa passou em uma loja es-
pecializada em artigos de palha 
para garantir decoração para co-
memorações diversas - três em 
um único mês. “Vai ter o baby-

chá da minha filha que vai nas-
cer. E aí como vai ser em junho, 
vamos aproveitar o tema junino. 
Viemos procurar produtos de de-
coração, chapéus para botar na 
mesa e coisas assim. Os preços 
estão muito bons, mas a gente 
procura dar uma filtrada e buscar 
produtos de qualidade com pre-
ços acessíveis. Dancei muito festa 
junina quando era criança e tam-
bém faço aniversário no mês de 
junho. É uma época boa”, conta. 

O vendedor da loja, Edson 
Pereira, conta que o movimento 
está bom e que é possível com-
prar chapéus entre R$ 5 e R$ 17. 
“Muita gente compra em quan-
tidade e aí rola aquele descon-
to. Mas está no começo ainda. 
A expectativa é que aumente o 
movimento”, diz. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCORDIA DO PARÁ
AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO
 PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 9/2022-010

A Prefeitura Municipal de Concordia do Pará - Pa, 
através do Pregoeiro abaixo transcrito, comunica 
aos interessados o CANCELAMENTO do PREGÃO 
ELETRONICO SRP nº. 9/2022-010 marcado para o dia 
31/05/2022 as 09h00min (Horário Local), cujo Objeto 
é Registro de preço para a aquisição de materiais 
elétricos para utilização na manutenção preventiva 
e corretiva da iluminação pública do Munícipio de 
Concordia do Pará conforme especifi cações contidas no 
termo de referência, em decorrência do deferimento 
do pedido de impugnação e da necessidade de 
alteração no termo de referência. Assim sendo informo 
que será publicado novo edital nos termos do §4º do 
art. 21 da Lei 8.666/93.

PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 9/2022-011
A Prefeitura Municipal de Concordia do Pará - Pa, 
através do Pregoeiro abaixo transcrito, comunica 
aos interessados o CANCELAMENTO do PREGÃO 
ELETRONICO SRP nº. 9/2022-011 marcado para o dia 
06/06/2022 as 09h00min (Horário Local), cujo Objeto 
é Registro de preço para futura aquisição de material 
técnico hospitalar, para atender as necessidades 
da Secretaria Municipal de Saúde de Concórdia do 
Pará- Pa conforme especifi cações contidas no termo 
de referência, em decorrência da necessidade de 
alteração no termo de referência. Assim sendo informo 
que será publicado novo edital nos termos do §4º do 
art. 21 da Lei 8.666/93.

Jonielson Nunes Gonçalves
Pregoeiro Municipal

Pelo presente Edital de Convocação, na forma estatutária e 
regimental fi cam convocados os associados (as) com direito a voz 
e a voto, para se fazerem presentes à Assembleia Geral Ordinária 
Eleitoral da Colônia de Pescadores Z-62 de Breves/PA, na forma da Lei 
nº11.699/2008 em seu art. 3º, I, e dos arts. 15, 16 e incisos, §§§§ 
1º, 2º, 3º, 4º e, § único; art. 9º e incisos; art.10 e incisos, art. 11 e 
incisos; art. 12, § único; art. 17, §§§ 1º, 4º e 5º; arts. 19, 20, 21, 22, 
23, 24, 25, 26, 27, § único; art. 29, art. 32, I, II; Art. 35, II; art. 38, 
§ 1º do Estatuto da entidade, que se realizará no dia 08/07/2022 
(sexta-feira), na sede da entidade, sito a rua Paes de Carvalho, 
2381, Centro, Breves/PA. Com início em 1ª convocação às 8:00, com 
quórum de 50% mais um dos aptos a votar e, em 2ª convocação 
às 08:30, com qualquer número de associados  presentes quites 
com suas mensalidades e, encerramento da eleição às 16:00, para 
deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: I- Eleição da Diretoria, 
Conselho Fiscal e Suplentes da entidade; II- O que ocorrer.. O prazo 
para inscrição de chapa(s) será até o dia 09/06/2022 (quinta-
feira), das 8h às 12h e das 14h às 16h na sede da Colônia Z-62. O 
prazo para quitação de candidatos será até o dia 09/06/2022 
(quinta-feira), das 8h às 12h e das 14h às 16h mesmo local da 
inscrição de chapas. O prazo para quitação de eleitores será até 
o dia 04/07/2022 (segunda-feira). Para cumprirem mandato no 
triênio 2022-2025. A posse dos eleitos será até 30 dias após a eleição. 
Para que ninguém alegue ignorância este Edital fi ca publicado com 
mais de 40 dias de antecedência, em jornal de grande circulação 
regional e entra em vigor na data de sua publicação. Breves/PA, 
27/05/2022. Efraim Miller Araújo dos Santos - presidente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022-PMSIP
Objeto: Contratação de empresa especializada em 
serviços de Georreferenciamento com GPS Geodésico 
e confecção de mapa georreferenciado com imagem de 
Drone/Vant da Mancha Urbana da sede do município 
de Santa Izabel do Pará, Distrito de Caraparú e 
Distrito de Americano, para a implementação da 
Légua Patrimonial Urbana, assim como levantamento 
com GPS de navegação e elaboração de planta e 
memorial descritivo das áreas denominadas Vila 
da Areia Branca, Vila de Moema, Vila de Conceição 
do Itá, Vila Cumaru e Vila de Tacajós; EMPRESA 
HOMOLOGADA: DAMASCENO FURTADO & CIA LTDA 
com CNPJ Nº 07.343.918/0001-82; Valor global: R$ 
121.889,00 (Cento e vinte um mil oitocentos e oitenta 
e nove reais); Data da Homologação: 26/05/2022; 
Ordenador: EVANDRO BARROS WATANABE, Prefeito 
Municipal de Santa Izabel do Pará.

ROSINALDO FERREIRA DE FREITAS
Pregoeiro CPL/PMSIP

EDITAL DE CONVOCAÇÃO A Presidente do Sindicato 
dos trabalhadores em Clubes Recreativos do Estado do 
Pará no uso das atribuições que lhes são conferidas 
pelo estatuto social m convoca os associados desta 
entidade em pleno gozo de seus direitos sociais 
para Assembleia Geral a ser realizada no 27/06/22, 
na sua sede situada Av. Independência, quadra 105, 
nº 38, Bairro Cabanagem. Com o fi m para prestação 
de contas do ano de 2021 e a previsão orçamentaria 
de 2022, e algum outro assunto relevante. Referida 
Assembleia será realizada as 14:00hs em primeira 
convocação e em número igual e/ ou as 14:30mim, em 
segunda e última convocação com qualquer número 
de presentes . Copias deste edital encontra-se afi xada 
na sede social do sindicato e em lugares de costumes, 
para conhecimento de quem interessar. Belém 30 de 
maio de 2022. Socorro Castelo dos Santos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL
ERRATA DE AVISO DE LICITAÇÃO TP 

N°002/2022 PMSIP.
REF. A PUBLICAÇÃO DO DIA 25/05/2022, GERAIS 8.
ONDE SE LÊ: TOMADA DE PREÇO Nº 1/2022 PMSIP.
LEIA-SE: TOMADA DE PREÇO Nº 2/2022 PMSIP.

Rosinaldo Ferreira de Freitas
Presidente CPL


