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Municipal de Gestão, Orçamento e Finanças - SEMGOF, com atuação em 
conjunto ou isoladamente, com observância da legislação vigente.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-
se as disposições em contrário.
Art. 3º Esta Portaria revoga a Portaria Especial nº 003/2020-SEMGOF e 
demais disposições em contrário. Dê-se ciência, cumpra-se, registre-se 
e publique-se. Gabinete do Secretário Municipal de Gestão, Orçamento e 
Finanças, em 12 de março de 2020. Paulo Jesus da Silva - Secretario Muni-
cipal de Gestão, Orçamento e Finanças em exercício/Portaria nº 032/2020-
GAP/PMS.

Protocolo: 533789

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS

.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS
AVISO DE RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. CARONA Nº 001/2020. 
Tendo em vista as informações constantes dos autos, referente à adesão à 
Ata de Registro de Preços nº 009/2019, vinculada ao Pregão Presencial n° 
009/2019-20 - Registro de Preço, gerenciada pela Prefeitura Municipal de 
Acará/PA, que tem como objeto: contratação de empresa para aquisição 
de material de informática, para atender a demanda da prefeitura munici-
pal do município de São Caetano/secretarias, e constatada a regularidade 
dos atos procedimentais, RATIFICO e HOMOLOGO o objeto, em favor das 
empresas T. O. Pinheiro Comércio de Mercadorias Eireli, pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ sob o n° 32.724.354/0001-75, pelo valor 
Global de R$ 1.041.344,38, e PC Dias Eireli - Me, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 27.866.311/0001-94, pelo valor Glo-
bal de R$ 426.945,00. Fundamentação: Com fulcro na lei 8.666/93 Art. 15, 
Decreto Federal nº 7.892/2013 e alterações providas pelo Decreto Federal 
9.488/2018 e Decreto Municipal nº 022/2018 e suas alterações posteriores 
e em consonância com o relatório da comissão permanente de licitação e 
tendo em vista documentos que instruem o processo administrativo em 
epígrafe. Autorizo a realização da despesa. Proceda com a contratação no 
valor supramencionado. Data da Ratifi cação: 27/02/2020.
Mauro Rodrigues Chagas - Prefeito Municipal.

Protocolo: 533806

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO FRANCISCO DO PARÁ

.

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO PARÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020-PP-SRP-PMSF-SAÚDE com o 
objeto Formação de registo de preços para futura e eventual aquisição de 
PNEUS E CAMARAS DE AR PARA VEICULOS OFICIAIS pertencentes à Se-
cretaria Municipal de Saúde de São Francisco do Pará. Data: 31/03/2020 
as 10h. Retirar edital na forma presencial no departamento de licitação no 
prédio da Prefeitura Municipal de São Francisco do Pará, valor do edital 
R$100,00. Retirar de forma gratuita no site da Prefeitura e/ou Portal do 
TCM/PA.
Patrícia Silva Chaves
Secretária Municipal de Saúde

Protocolo: 533807

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE TOMÉ-AÇU

.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU - PA
AVISOS DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2020. PRO-
CESSO N° 9/2020-2603001. Tipo menor preço por item, para Contratação 
de empresa especializada para prestação de serviços de Locação de Máqui-
nas e equipamentos pesados, visando atender às necessidades da Prefei-
tura municipal de Tomé-Açu / PA, junto à Secretaria de Transportes, obras 
e urbanismo do município. A abertura será realizada no dia 26/03/2020 às 
08:30 h. O Edital estará disponível na sala de reuniões da CPL, sito à Av. 
Três Poderes, 738. Hugo Leonardo Pontes - Pregoeiro; TOMADA DE PRE-
ÇOS Nº 004/2020. PROCESSO N° 2/2020-0604001. Tipo menor preço por 
item, sob o regime de empreitada por preço global, para contratação de 
empresa especializada em construção civil para execução da obra de con-
clusão de Escola de Ensino Fundamental, de 06(seis) salas, padrão FNDE, 
Localizada no Bairro Tucano, macrozona do núcleo urbano de Quatro-Bocas 
do Município de Tomé-Açu/Pa. A abertura será realizada no dia 06/04/2020 
às 09:00 h. O Edital estará disponível na sala de reuniões da CPL, sito à Av. 
Três Poderes, 738. Ariane Lima Batista - Presidente da CPL/PMTA.

AVISO DE RATIFICAÇÃO. CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020. PRO-
CESSO ADMINISTRATIVO Nº 7/2020-2002001. A Ordenadora de Despesas 
do Fundo Municipal de Educação, no uso de suas atribuições que lhe são 
conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e de acordo com o que determina 
o art. 26 da Lei nº 8.666/93 e suas atualizações posteriores, e conside-
rando o que consta do processo administrativo que trata da contratação 
das Associações, Associação dos Moradores Unidos do Miritipitanga, repre-
sentado por Rosene Brasil Mendes, foi vencedor nos itens 00002, 00003, 
00008, 00010, 00015, 00016, 00019, 00020, 00021, 00022, 00023, 
00024, 00026, 00027, 00029, 00030, 00031, perfazendo o valor total de 
R$ 401.967,00 (quatrocentos e um mil, novecentos e sessenta e sete re-
ais), Assoc. dos Produt. e Produtoras Rurais da Agric. Familiar, represen-
tado por Raimundo Eraldo Barroso Da Silva, foi vencedor nos itens 00014, 
00017, 00018, 00028, perfazendo o valor total de R$ 165.090,00 (cento e 
sessenta e cinco mil, noventa reais); Associação dos Trabalhadores Rurais 
de Tomé-Açu, representada por Maiane De Sousa E Sousa foi vencedor nos 
itens 00001, 00004, 00005, 00006, 00007, 00009, 00011, 00012, 00013, 
00025, 00032, perfazendo o valor total de R$ 261.742,00 (duzentos e 
sessenta e um mil, setecentos e quarenta e dois reais), vem RATIFICAR 
a declaração de dispensa de licitação para a contratação da referida, de-
terminando que se proceda à publicação do devido extrato. RECONHEÇO 
a CHAMADA PÚBLICA através da DISPENSA DE LICITAÇÃO fundamentada 
nos termos do artigo 14, $ 1º (chamada pública), da Lei n.º 8.666 de 21 
de junho de 1993, e suas atualizações posteriores e em consonância com 
o parecer jurídico acostado aos autos. Tomé-Açu/Pa, 27 de Fevereiro de 
2020. Cledinei Oliveira da Silva - Secretária Municipal de Educação.

Protocolo: 533808
..

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE URUARÁ

.

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 20196009; ORIGEM: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 
6/2019-00001; CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; CONTRA-
TADA: INSTITUTO MADRE TERESA; OBJETO: Contratação de pessoa Jurí-
dica para prestação de Serviços na área da Saúde sendo: Consultas, Plan-
tões, Exames Clínicos e Cirurgias, para atender as demandas dos pacientes 
do Sistema único de Saúde - SUS, no Hospital Municipal; VALOR TOTAL: 
R$  2.718.490,65 (dois milhões setecentos e dezoito mil e quatrocentos 
e noventa reais e sessenta e cinco centavos). VIGÊNCIA: 31/12/2019 á 
31/12/2020.

Protocolo: 533809
..

EMPRESARIAL
.

UNITECA AGROFLORESTAL S/A, empresa de direito privado, com sede 
na Rodovia PA 287, sentido Redenção a Cumaru do Norte, km 62, s/n, 
Zona Rural, no município de Redenção (PA), inscrita no CNPJ sob N°. 
07.478.665/0001-54, proprietária do imóvel rural denominado Fazenda 
Santa Lucia, localizada no município de Santa Maria das Barreiras (PA), 
comunica que solicita a SEMAS - Secretaria de Estado de Meio Ambiente 
e Sustentabilidade - PA, a renovação da Licença de Atividade Rural - LAR 
12357/2015,  para a atividade de refl orestamento para sua propriedade.  

Protocolo: 533724
LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S/A - CO. DE BELÉM

Torna público que recebeu da Secretaria do Estado de Meio Ambien-
te e Sustentabilidade do Pará - SEMAS /PA, a Licença de Operação nº 
12026/2020, validade até 09/02/2025, proc. Nº 2018/0000045735, para 
a atividade Engarrafamento, Estocagem e Distribuição de Gás Liquefeito 
de Petróleo - GLP, no Centro operativo de Belém, situado na av. salgado 
fi lho s/n, Bairro Miramar, Belém/PA CEP 66119-010, nos termos do Parecer 
Técnico nº 46702/GECOS/CIND/DLA/SAGRA/2020, datado de 23/01/2020

Protocolo: 533733
A LOJAS AMERICANAS S.A., inscrita sob o CNPJ 33.014.556/1720-51, re-
quer junto à SEMA a Licença de Operação Ambiental para a fi lial instalada 
na Av Zacarias de Assunção, 08 - Centro, CEP 67.030-180 - Ananindeua/PA.

Protocolo: 533726
DEYSE K. YAMAGUCHI - GRANJA CASTANHEIRA Torna público que 
recebeu da SEMMA-Vigia de Nazaré/PA a renovação de sua LO nº 10/2020, 
com validade até 29/11/2020, para atividade Avicultura de Corte, Vigia de 
Nazaré /PA.

Protocolo: 533741
CÂMARA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORRÊA

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020. Menor 
Preço Por Item. Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios, Materiais de 
Higiene, Limpeza, Descartáveis e Copa e Cozinha. Abertura: 09:00hs do 
dia 27/03/2020. PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020. Menor Preço Por 
Item. Objeto: Material de Expediente e Suprimento de Informática. Aber-
tura: 13:00hs do dia 27/03/2020.Mais informações na Câmara Municipal, 
cito Rodovia PA 454, KM 8, S/N, São Benedito, Augusto Corrêa/PA. José 
Carlos Amorim da Costa - Presidente

Protocolo: 533749
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AVISOS, ATAS E EDITAIS

ria o repasse da alta do dó-
lar para os preços. Algumas 
instituições financeiras in-
terpretaram a nota como 
uma indicação de que os ju-
ros poderão baixar na pró-
xima reunião. 

 
HISTÓRICO 
De outubro de 2012 a 

abril de 2013, a taxa Selic 
foi mantida em 7,25% ao 
ano e passou a ser reajus-
tada gradualmente até al-
cançar 14,25% em julho de 
2015. Nas reuniões seguin-

tes, a taxa foi mantida nesse 
nível. Em outubro de 2016, 
foi iniciado um longo ciclo 
de cortes na Selic, quando 
a taxa caiu 0,25 ponto per-
centual, para 14% ao ano. 

Esse processo durou até 
março de 2018, quando a Se-
lic chegou ao seu mínimo 
histórico, 6,5% ao ano, e de-
pois disso foi mantida pelo 
Copom até julho do ano pas-
sado. De lá para cá, o comitê 
reduziu os juros básicos qua-
tro vezes, até a taxa chegar 
aos atuais 4,25% ao ano. 

TURBULÊNCIA 
 

AGÊNCIA BRASIL 

 

Sob expectativa em 
relação ao impac-
to do novo coro-
navírus (Covid-19) 

sobre a inflação, o Comi-
tê de Política Monetária 
(Copom) do Banco Central 
(BC) fará, amanhã (17) e na 
quarta-feira (18), a segunda 
reunião do ano para definir 
a taxa Selic, atualmente em 
4,25% ao ano. O avanço da 
doença e a instabilidade do 
mercado financeiro na últi-
ma semana levaram à inde-
finição sobre o destino dos 
juros básicos da economia. 

No início da semana pas-
sada, a maioria das insti-
tuições financeiras consul-
tadas pelo boletim Focus, 
do Banco Central, previa a 
manutenção da Selic, que 
está no menor nível da his-
tória. No entanto, a for-
te alta do dólar e a queda 
da bolsa nos últimos dias 
provocaram uma inversão 
de expectativas. A curva de 
juros no mercado futuro 
subiu, indicando que par-
te dos agentes financeiros 
apostam num possível au-
mento da Selic. 

Banco Central informou que compararia os efeitos da desaceleração da economia antes de tomar 
uma decisão sobre a Selic  FOTO: BIA FANELLI/FOLHAPRESS 

Reunião sob expectativa do coronavírus 
Comitê de Política Monetária (Copom) reúne amanhã e na quarta-feira para definir a taxa Selic. Avanço da 
doença e a instabilidade do mercado financeiro levaram à indefinição sobre o destino dos juros básicos 

Há quase duas semanas, 
quando as turbulências no 
mercado financeiro come-
çaram a se intensificar, o 
Banco Central emitiu um 
comunicado no qual in-
formou que compararia os 
efeitos da desaceleração da 
economia e da deteriora-
ção dos ativos financeiros 
sobre a inflação antes de 
tomar uma decisão sobre 
a Selic. No comunicado, a 
autoridade monetária ava-
liava que a baixa demanda 
prevalecia, o que impedi-

Juros poderão cair se houver garantia 
de que preços estão sob controle

O Copom reúne-se a cada 
45 dias. No primeiro dia 
do encontro são feitas apre-
sentações técnicas sobre a 
evolução e as perspectivas 
das economias brasileira e 
mundial e o comportamen-
to do mercado financeiro. 
No segundo dia, os mem-
bros do Copom, formado 
pela diretoria do BC, anali-
sam as possibilidades e de-
finem a Selic. 

O Banco Central atua 
diariamente por meio de 
operações de mercado 
aberto – comprando e 
vendendo títulos públicos 
federais – para manter a 
taxa de juros próxima ao 
valor definido na reunião. 

A Selic, que serve de re-
ferência para os demais ju-
ros da economia, é a taxa 
média cobrada em negoci-
ações com títulos emitidos 
pelo Tesouro Nacional, re-
gistradas diariamente no 
Sistema Especial de Liqui-
dação e de Custódia. 

Ao definir a Selic, o 
Copom considera as alte-
rações anteriores nos ju-
ros básicos suficientes para 
chegar à meta de inflação, 
objetivo que deve ser perse-
guido pelo BC. Ao reduzir 
os juros básicos, a tendên-
cia é diminuir os custos do 
crédito e incentivar a pro-
dução e o consumo. Entre-
tanto, as taxas de juros do 
crédito não caem na mes-
ma proporção da Selic. Se-
gundo o BC, isso acontece 
porque a Selic é apenas uma 
parte do custo do crédito. 

Para cortar a Selic, a au-
toridade monetária precisa 
estar segura de que os pre-
ços estão sob controle e não 
correm risco de ficar acima 
da meta de inflação. Quan-
do o Copom aumenta a Se-
lic, a finalidade é conter a 
demanda aquecida, e isso 
causa reflexos nos preços 
porque os juros mais altos 
encarecem o crédito e esti-
mulam a poupança. 

Banco Central americano corta juro para próximo de zero 
COVID-19 

  
FOLHAPRESS 

 
O Banco Central (BC) 

americano (Fed) cortou, 
de forma extraordinária, a 
taxa de juros dos Esta-
dos Unidos para a faixa de 

0 a 0,25% neste domingo 
(15). Antes, as taxas míni-
ma e máxima eram de 1% e 
1,25%, respectivamente. 

Esse é o maior incenti-
vo monetário desde a crise 
econômica de 2008. Em de-
zembro daquele ano, o Fed 
também cortou juros em 

um ponto percentual em 
dezembro. Em comunica-
do, o banco afirma que a re-
dução visa amenizar os im-
pactos econômicos do co-
ronavírus em curto prazo. 

“O surto de coronaví-
rus prejudicou comunida-
des e interrompeu a ativi-

dade econômica em muitos 
países, incluindo os Estados 
Unidos. As condições finan-
ceiras globais também fo-
ram significativamente afe-
tadas”, diz o Fed. 

No início do mês, o BC 
americano, surpreendeu o 
mercado ao cortar a taxa 

básica de juros dos Estados 
Unidos em 0,50 ponto per-
centual em resposta aos ris-
cos econômicos que a epi-
demia de coronavírus re-
presenta. Na ocasião, o pre-
sidente do banco, Jerome 
Powell, afirmou que o co-
ronavírus mudou o cenário 

para a economia americana 
neste ano, trazendo novos 
desafios e riscos. “Os riscos 
para a perspectiva america-
na mudaram de forma con-
creta”, disse. O Fed tam-
bém anunciou injeção de 
US$ 700 bilhões na econo-
mia via compra de títulos. 

CÂMARA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORRÊA
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 
002/2020. Menor Preço Por Item. Objeto: Aquisição de Gêneros 
Alimentícios, Materiais de Higiene, Limpeza, Descartáveis e Copa 
e Cozinha. Abertura: 09:00hs do dia 27/03/2020. PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 003/2020. Menor Preço Por Item. Objeto: 
Material de Expediente e Suprimento de Informática. Abertura: 
13:00hs do dia 27/03/2020.Mais informações na Câmara Municipal, 
cito Rodovia PA 454, KM 8, S/N, São Benedito, Augusto Corrêa/PA.

José Carlos Amorim da Costa - Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE BRAGANÇA
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2020. 
Menor Preço Por Item. Objeto: Aquisição de Combustível e Derivado de 
Petróleo. Abertura: 09:00hs do dia 30/03/2020. PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 006/2020. Menor Preço Por Item. Objeto: Aquisição de Material 
Permanente. Abertura: 12:00hs do dia 30/03/2020. Informações: Rua Dr. Justo 
Chermont, nº 257, Centro, Bragança-PA.https://www.tcm.pa.gov.br.

Renato P.de Oliveira - Pres. da Câmara

EDITAL DE INTIMAÇÃO

Ananindeua/PA, nos termos do Artigo 26 da Lei nº 
9514/97, alterada pela lei nº 13.043 de 13/11/2014, 

BANCO ITAÚ 
UNIBANCO S/A, através De Requerimento, 

10143474006, 
54.807 desta Serventia 

INTIMADO(A) o(a) devedor(a) Sr(a). 
ROBERT RUSSEWELTH DE SOUZA, CPF/

67013-000, onde devera purgar a mora do débito, no 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA
AVISOS DE NOTIFICAÇÃO. A comissão Permanente de 
Licitação e Contratos Administrativos , através do seu presidente 
vem NOTIFICAR as empresas, na pessoa de seus representantes 
legais, a manifestarem-se formalmente no prazo de 05 (cinco) 

medicamentos materiais técnicos que vem prejudicando o 
funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde que não tem 
como abastecer as   Unidades Básicas de Saúde- UBS, bem como 
a Unida de Pronto atendimento -UPA o que compromete a saúde da 
população e causa prejuízo ao erário decorrente do  PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 005/2019-SRP. Objeto: Contratação de 
empresa especializada para o fornecimento de Material técnico e 
farmacotécnico em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde, 
na oportunidade em que deverá juntar documentos probatórios ao 
alegado, restando caracterizado o direito ao contraditório e ampla 
defesa, previsto no art. 5º, inciso LV da Constituição da República 
federativa do Brasil. Empresas: Polymedh Eireli - Epp, CNPJ 

AVISO DE NOTIFICAÇÃO. A comissão Permanente de 
Licitação e Contratos Administrativos , através do seu presidente 
vem NOTIFICAR as empresas, na pessoa de seus representantes 
legais, a manifestarem-se formalmente no prazo de 05 (cinco) 

medicamentos materiais técnicos que vem prejudicando o 
funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde que não tem 
como abastecer as   Unidades Básicas de Saúde- UBS, bem como 
a Unida de Pronto atendimento -UPA o que compromete a saúde 
da população e causa prejuízo ao erário decorrente do PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 004/2019-SRP. Objeto: Fornecimento de 
medicamentos psicotrópicos, para atender a demanda da secretaria 

em que deverá juntar documentos probatórios ao alegado, restando 
caracterizado o direito ao contraditório e ampla defesa, previsto 
no art. 5º, inciso LV da Constituição da República federativa do 

AVISO DE NOTIFICAÇÃO. A comissão Permanente de 
Licitação e Contratos Administrativos, através do seu presidente 
vem NOTIFICAR as empresas, na pessoa de seus representantes 
legais, a manifestarem-se formalmente no prazo de 05 (cinco) 

medicamentos materiais técnicos que vem prejudicando o 
funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde que não tem 
como abastecer as Unidades Básicas de Saúde- UBS, bem como 
a Unida de Pronto atendimento -UPA o que compromete a saúde 
da população e causa prejuízo ao erário decorrente do PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 002/2019-SRP. Objeto: Contratação 
de empresa especializada para o fornecimento de medicamentos 
de uso comum, e farmácia básica em atendimento a Secretaria 

deverá juntar documentos probatórios ao alegado, restando 
caracterizado o direito ao contraditório e ampla defesa, previsto 
no art. 5º, inciso LV da Constituição da República federativa do 

Marcio Eloy de Lima Cardoso - Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA/PA
RETIFICAÇÃO. Na publicação do Extrato De Termo Aditivo da 
Dispensa 014/2017, circulado no D.O.U seção 3, pág. 185; DOE/PA 
nº 33554, pág. 68 e Jornal Amazônia, cadernos Gerais, pág. 4 Em 
08/02/2018. ONDE SE LÊ: 1º Termo Aditivo a prorrogação de prazo 
de vigência de contrato celebrado entre as partes de 27/12/2017 a 
27/12/2018. LEIA-SE: 1º Termo Aditivo a prorrogação de prazo 
de vigência de contrato celebrado entre as partes de 11/01/2018 a 
11/01/2019. Alcides Eufrásio da Conceição Negão - Prefeito
Na publicação do Extrato de Termo Aditivo da Dispensa 014/2017; 
circulado no D.O.U seção 3, pág. 203; DOE/PA nº 33822, pág. 81 
e Jornal Amazônia, cadernos Gerais, pág. 4148/03/2019 publicado 
do Onde se lê: 2º Termo Aditivo a prorrogação de prazo de vigência 
de contrato celebrado entre as partes de 27/12/2018 a 27/12/2019.
Leia-se: 2º Termo Aditivo a prorrogação de prazo de vigência de 
contrato celebrado entre as partes de 11/01/2019 a 11/01/2020.

Alcides Eufrásio da Conceição Negão - Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA
RETIFICAÇÃO. Na publicação do Aviso de Licitação do Pregão 
Eletrônico 009/2020; Circulado no D.O.U seção 3, pág. 171 DOE/Pa 
nº 34.139, pág. 104 e Jornal Diário do Pará, pág. B12 em 11/03/2020.  
ONDE SE LÊ: Objeto: Registro de Preço que objetiva Contratação de 
Empresa Especializada para futura e eventual aquisição de Gêneros 
Alimentícios para atender aos programas PNAE/PNAEF, PNAEP, 
PNAEQ, PNAEMÉDIO, PNAEJA, MAIS EDUCAÇÃO e CRECHE, 

SE: Objeto Contratação de Empresa Especializada para Aquisição 
parcelada de Gêneros Alimentícios (Merenda Escolar), ao longo de 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORRÊA
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 
010/2020 – SRP.  Objeto: Registro de Preço para eventual 
Contratação de empresa para prestação de serviços de locação 
automotores com motorista, para atender as necessidades da Prefeitura 
e Fundos Municipais de Augusto Corrêa/PA, com abertura no dia 
26/03/2020 às 09:00 na sala da CPL, sito Praça São Miguel, 68, São 
Miguel, Augusto Corrêa. Edital disponível no Mural de licitações/TCM 
e no Departamento de Licitação da Prefeitura Municipal de Augusto 
Corrêa/PA
AVISO DE ANULAÇÃO. A Prefeitura Municipal Augusto Corrêa 
torna publico o ANULAMENTO da Tomada de Preço 002/2020 cujo 
objeto é Contratação de empresa especializada em serviços de 
engenharia civil para executar os serviços de recuperação de pontes 
e recuperação de um trapiche na zona rural do Município de Augusto 
Corrêa; abertura no dia 17/03/2020 às 09:00, Publicada em 28/02/2020 

no projeto básico da obra.  

PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARÁ
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL 005/2020- 
CPL/SEMED. Objeto: Aquisição de Cargas de gás de cozinha de 13 Kg 
(Glp) Para ser utilizada no preparo da Alimentação Escolar da Rede Municipal, 
Ano Letivo 2020 do Municipio de Aurora do Pará. Data: 31/03/2020, Horário: 
09:00hs. Local: Rua: Raimunda Mendes de Queiroz, nº 365, Bairro: Vila Nova, 
Aurora do Pará, sala de Licitação.

Brenda da Silva Barbosa - Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA
AVISO DE ALTERAÇÃO DE EDITAL. PREGÃO 
PRESENCIAL N° 9-009/2020 – SEMUSB. O município 
de Barcarena, Estado do Pará, através da Secretaria Municipal 
de Saúde e Pregoeira da Secretaria Municipal de Saúde de 
Barcarena, no uso das atribuições que lhes são conferidas, TORNA 
PÚBLICO, para que chegue ao conhecimento dos interessados, a 
ALTERAÇÃO do edital do processo licitatório em destaque, cujo 
objeto é o registro de preços para futura  prestação serviços de 
Exames Médicos e Clínicos Especializados, para atender as 
necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Barcarena/
PA, conforme termo de referência e demais anexos, em obediência 
ao que determina o item 5, subitem 5.1 do Anexo I, e Art. 21, §4o 
da Lei n°. 8.666/93. A alteração completa encontra-se disponível 
na sala da CPL, no endereço constante no preâmbulo do edital 
e, também poderá ser adquirida, no Portal da Transparência da 
Prefeitura Municipal de Barcarena, no seguinte endereço: www.
barcarena.pa.gov.br/portal/licitacao. A alteração do edital não 
afeta a formulação das propostas, e por este motivo mantem-se 
os prazos inicialmente estabelecidos no edital, inclusive o dia de 
abertura da sessão, marcada para o dia 17.03.2020 às 09h00min.
Esmerya Polliana de Araújo Farias - Pregoeira da CPL – SEMUSB

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 
9-016/2020. Objeto: Contratação de Empresa Para Prestação de 
Serviços de Transportes de Passageiros Em Veículos Marítimos (Com 
Um Condutor Habilitado) no Município de Barcarena/Pa em Atendimento 
a Secretaria Municipal de Assistência Social – SEMAS. Abertura: 
27/03/2020 às 09h00min. O Edital e seus anexos estarão à disposição 
dos interessados nos sítios www.comprasgovernamentais.gov.br (UASG 
980425) e www.barcarena.pa.gov.br/portal/licitacao; e no Departamento 
de Licitações e Contratos (CPL), sito a Prefeitura Municipal de 
Barcarena, localizada na Avenida Cronge da Silveira, nº 438 – Prédio 
da Prefeitura – Altos, Bairro Comercial, CEP: 68.445-000, Barcarena/Pa.

Manuela Reis de França - Pregoeira Suplente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N° 
9-017/2020. Objeto: Registro de preços para prestação de serviço 
de locação e montagem de estrutura de sonorização, iluminação, 
telão de LED, palco, tenda, banheiros químicos e geradores; 
conforme termo de referência e demais anexos. Abertura: 27/03/2020 
às 09h00min; O Edital estará disponível a partir do dia 16 de março 
de 2020 na sala da CPL, localizada no Prédio da Prefeitura de 
Barcarena, sito à Avenida Cronge da Silveira, 438 - Altos – Bairro 
Comercial no horário das 08h00min às 13h00min. O edital também 
poderá ser adquirido, gratuitamente, no website da Prefeitura no 
seguinte endereço: www.barcarena.pa.gov.br/portal/licitacao.

Rafaela Reis de França - Pregoeira suplente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES
AVISOS DE ANULAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº 
007/2020. O Município de Breves, Estado do Pará, através da 
Secretaria Municipal de Administração, neste ato representada pela 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação torna público que 
foi ANULADO o Processo Administrativo nº 202001270013– Tomada 
de Preços nº 007/2020, para Contratação de Empresa de Engenharia 
para execução dos Serviços de Construção do Ginásio Poliesportivo 
da Emef Nova Breves/Pa, por erro nos cálculos das planilhas anexas 
ao Edital impossibilitando a formulação das propostas por parte dos 
licitantes tratando-se de vicio insanável. TOMADA DE PREÇOS 
Nº 008/2020. O Município de Breves, Estado do Pará, através da 
Secretaria Municipal de Administração, neste ato representada pela 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação torna público que 
foi ANULADO o Processo Administrativo nº 202001290014- Tomada 
de Preços nº 008/2020, para Contratação de Empresa de Engenharia 
Para Execução dos Serviços de Construção em Alvenaria da Emef 
Riacho Doce (8 Salas) com Ginásio Poliesportivo – Bairro Riacho 
Doce, Breves/Pa., por erro nos cálculos das planilhas anexas ao 
Edital impossibilitando a formulação das propostas por parte dos 
licitantes tratando-se de vicio insanável.

Queila Meireles Flores - Presidente da Comissão 
de Licitações/Portaria nº 017/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2020-
260301 – SRP. Tipo menor preço unitário, para Registro de Preços 
para futura e eventual contratação de empresa especializada em serviços 
de limpeza de fossas e de caixas de esgoto e dedetização da prefeitura 
municipal de Ipixuna do Pará, e as demais secretarias que compõem a 
esfera administrativa municipal. A abertura será realizada no dia 26/03/2020 
às 08:30h. O edital estará disponível no endereço acima citado, de segunda 
a sexta de 08 às 12h no site www.portaldecompraspublicas.com.br e no site 

Antonia Tassila Farias de Araújo - Pregoeira

PREFEITURA MUN. DE MOJUÍ DOS CAMPOS
AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº 
001/2020-SEMGA. Objeto: Contratação de empresa especializada na 
perfuração de poços e construção de microssistemas de abastecimento de água 
com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos necessários, nas 
Comunidades: Sagrada Família e Palhalzinho, no município de Mojuí dos Campos. 
Abertura: 31 de março de 2020, às 09h00min, na sala de licitação da Secretaria 
Municipal de Gestão Administrativa, situada na Rua Lauro Sodré, s/nº, Esperança, 
Mojuí dos Campos-PA. O Edital poderá ser obtido na própria Secretaria no horário 
de 8h as 13h ou via e-mail: licitacao@mojuidoscampos.pa.gov.br.

Vanessa Gomes - Pres. da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TIMBOTEUA
AVISO. A prefeitura municipal de nova timboteua comunica a quem faça interessar os 
extratos de editais como segue: PREGÃO PRESENCIAL SRP 9/2020 – 007 que 
objetiva o Registro de preços para contratação de pessoa jurídica para aquisição de Uma 
Cadeira Odontológica. Ab: 27/03/2020 às 08:00 hs. PREGÃO PRESENCIAL SRP 
9/2020 – 008 que objetiva o Registro de preços para contratação de pessoa jurídica para o 
fornecimento de gêneros alimentícios para secretarias e fundos. Ab: 30/03/2020 às 08:00 hs. 
PREGÃO PRESENCIAL SRP 9/2020 – 009 que objetiva o Registro de preços para 
contratação de pessoa jurídica para prestação dos serviços de transporte escolar para atender 
a rede Municipal e Estadual de ensino do município. Ab: 31/03/2020 às 08:00 hs. PREGÃO 
PRESENCIAL SRP 9/2020 – 010 que objetiva o Registro de preços para contratação 
de pessoa jurídica para prestação dos serviços de locação de estrutura e iluminação, show 
pirotécnico e sonorização com montagem e desmontagem, em suas diversas ações, tais como 
apresentações artísticas e culturais e eventos em geral. Ab: 31/03/2020 às 14:00. Retirada de 
edital e seus anexos  na sala da CPL no Prédio da Prefeitura Municipal de Nova Timboteua, 
das 08 às 13hs ou pelo site www.novatimboteua.pa.gov.br. 

Marilene Paixão Maia de Souza
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
RONDON DO PARÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2020-006 PMRP
Objeto: Registro de preços visando aquisição de 
combustível para atender a necessidade das unidades 
gestoras da administração pública deste município. 
Abertura: 27/03/2020 às 09:00. Local: sala de 
reuniões da CPL. O edital e anexos encontram-se a 
disposição na Sala da CPL, no horário das 08:00 às 13:00 
e no sítio www.rondondopara.pa.gov.br Informações 94-
3326-1394/2008 ou cplrondondopara@gmail.com.

Joana Darc P. S. Alencar - Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SANTA MARIA DO PARÁ

AVISOS DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 
9/2020-0004. Tipo menor preço por item. Objeto: Registro de preços para 
futura contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza urbana 
para atender o Município de Santa Maria do Pará, com abertura marcada para 
o dia 26/03/2020 às 09h00. Edital disponível no Prédio da Prefeitura Municipal 
de Santa Maria do Pará, Av. Santa Maria, nº 01, Praça da Matriz, Bairro Centro, 
CEP: 68.738-000 na cidade de Santa Maria do Pará/PA, no horário de 08h00 às 
13h00 e nos sites http://santamaria.pa.gov.br/ e http://tcm.pa.gov.br.

Diana de Sousa Câmara Melo - Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
004/2020 – SEMSA – UASG 927446. Objeto: Aquisição de 
equipamentos e materiais em geral para a Unidade Básica de Saúde 
da Comunidade Corta Corda da Secretaria de Saúde do Município de 

por meio do site: www.comprasgovernamentais.gov.br ou www.santarem.

comprasgovernamentais.gov.br.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU – PA
AVISOS DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 
005/2020. PROCESSO N° 9/2020-2603001. Tipo menor 
preço por item, para Contratação de empresa especializada para 
prestação de serviços de Locação de Máquinas e equipamentos 
pesados, visando atender às necessidades da Prefeitura 
municipal de Tomé-Açu / PA, junto à Secretaria de Transportes, 
obras e urbanismo do município. A abertura será realizada no 
dia 26/03/2020 às 08:30 h. O Edital estará disponível na sala de 
reuniões da CPL, sito à Av. Três Poderes, 738. Hugo Leonardo 
Pontes – Pregoeiro; TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2020. 
PROCESSO N° 2/2020-0604001. Tipo menor preço por 
item, sob o regime de empreitada por preço global, para contratação 
de empresa especializada em construção civil para execução da 
obra de conclusão de Escola de Ensino Fundamental, de 06(seis) 
salas, padrão FNDE, Localizada no Bairro Tucano, macrozona do 
núcleo urbano de Quatro-Bocas do Município de Tomé-Açu/Pa. 
A abertura será realizada no dia 06/04/2020 às 09:00 h. O Edital 
estará disponível na sala de reuniões da CPL, sito à Av. Três 
Poderes, 738. Ariane Lima Batista – Presidente da CPL/PMTA.
AVISO DE RATIFICAÇÃO. CHAMADA PÚBLICA Nº 
001/2020. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7/2020-
2002001. A Ordenadora de Despesas do Fundo Municipal de 
Educação, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela 
Lei Orgânica Municipal, e de acordo com o que determina o art. 26 
da Lei nº 8.666/93 e suas atualizações posteriores, e considerando 
o que consta do processo administrativo que trata da contratação 
das Associações, Associação dos Moradores Unidos do 
Miritipitanga, representado por Rosene Brasil Mendes, foi vencedor 
nos itens 00002, 00003, 00008, 00010, 00015, 00016, 00019, 
00020, 00021, 00022, 00023, 00024, 00026, 00027, 00029, 00030, 
00031, perfazendo o valor total de R$ 401.967,00 (quatrocentos e 
um mil, novecentos e sessenta e sete reais), Assoc. dos Produt. e 
Produtoras Rurais da Agric. Familiar, representado por Raimundo 
Eraldo Barroso Da Silva, foi vencedor nos itens 00014, 00017, 
00018, 00028, perfazendo o valor total de R$ 165.090,00 (cento e 
sessenta e cinco mil, noventa reais); Associação dos Trabalhadores 
Rurais de Tomé-Açu, representada por Maiane De Sousa E Sousa 
foi vencedor nos itens 00001, 00004, 00005, 00006, 00007, 00009, 
00011, 00012, 00013, 00025, 00032, perfazendo o valor total de R$ 
261.742,00 (duzentos e sessenta e um mil, setecentos e quarenta e 
dois reais), vem RATIFICAR a declaração de dispensa de licitação 
para a contratação da referida, determinando que se proceda 
à publicação do devido extrato. RECONHEÇO a CHAMADA 
PÚBLICA através da DISPENSA DE LICITAÇÃO fundamentada 
nos termos do artigo 14, $ 1º (chamada pública), da Lei n.º 8.666 
de 21 de junho de 1993, e suas atualizações posteriores e em 
consonância com o parecer jurídico acostado aos autos. Tomé-Açu/
Pa, 27 de Fevereiro de 2020.

Cledinei Oliveira da Silva - Secretária Municipal de Educação

Objeto: Conclusão do Sistema de Abasteci-
mento de Água no município de Tailândia/
Pa. O Secretário Estadual da Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas, 
no uso de suas atribuições legais DECIDE:
ACATAR o relatório emitido pela Co-
missão Permanente de Licitação sobre 
o Julgamento de Habilitação relativo à 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 011/2019, 
mantendo sua decisão de declarar como 
vencedora do certame a empresa Ditron 
Engenharia e Incorporadora Eireli-EPP, 
CNPJ: 03.832.803/0001-09, com o valor 
de R$ 4.374.587,32 (Quatro milhões, tre-
zentos e setenta e quatro mil, quinhentos e 
oitenta e sete reais e trinta e dois centavos)
Dê ciência às recorrentes, divulgando-se 
esta decisão junto aos Diários Oficiais, 
conforme as formalidades de publicidade 
determinadas em Lei.
Belém-PA, 13 de março de 2020.
Benedito Ruy Santos Cabral
Secretário de Estado de Desenvolvimento 
Urbano e Obras Públicas

AVISO DE DECISÃO EM RECURSO ADMINIS-
TRATIVO NA CONCORRÊNCIA PÚBLICA CP 

011/2019– CPL/SEDOP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2019/377314

Secretaria de Desenvolvimento Urbano
e Obras Públicas

Objeto: Contratação de empresa para 
execução dos serviços de drenagem 
e pavimentação asfáltica de vias 
urbanas na Região de Integração do 
Estado do Pará (Tapajós)
A Comissão Permanente de Licitação 
CONVOCA as empresas Habilitadas abai-
xo na Concorrência Pública 016/2019, 
para abertura das Propostas Comerciais, 
designada para o dia 23/03/2020 às 
10:00 H.
CÍRIO CONSTRUTORA E SERVIÇOS 
LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 
CNPJ: 08.645.489/0001-60 – HABI-
LITADA;
CONSTRUTORA LORENZONI LTDA 
CNPJ: 02.600.407/0001-85 – HABI-
LITADA;
PAVIENGE ENGENHARIA LTDA CNPJ: 
36.858.959/0001-00- HABILITADA
VIA OESTE CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 
14.134.894/0001-17-HABILITADA
Belém - Pa, 13 de março de 2020
Leandro de Aguiar Alves
Presidente da Comissão Permanente de 
Licitação

AVISO DE ABERTURA DAS PROPOSTAS 
–CONCORRÊNCIA PÚBLICA CP 016/2019– 

CPL/SEDOP

Secretaria de Desenvolvimento Urbano
e Obras Públicas

ESTADO DO PARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

MODALIDADE: Pregão Presencial nº 2020/01.
TIPO: Menor Preço
OBJETO: Contratação do fornecimento de água 
mineral natural, sem gás, acondicionada em garrafões 
de 20 (vinte) litros e em copos descartáveis de 200ml.
DATA DA DISPUTA DE PREÇOS: às 09h30 do dia 
27/03/2020 na Sala da CPL, sito no 2º andar, na 
Trav. Magno de Araújo nº 474, Telégrafo, Belém/PA.
AQUISIÇÃO DO EDITAL: sites: www.tcm.pa.gov.br, 
item: Editais ou diretamente na sede do TCM/PA, 
na Sala da CPL, sito no 2º andar, na Trav. Magno de 
Araújo n.o 474, Telégrafo, Belém/PA, das 9h às 14h, 
de 2ª a 6ª feira.

Belém, 28 de fevereiro de 2020.
EDUARDO LISBOA - Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO - REPETIÇÃO 


	CÂMARA DE AUGUSTO CORRÊA - IOEPA - 16.03.2020.pdf (p.1)
	CÂMARA DE AUGUSTO CORRÊA - DIÁRIO - 16.03.2020 - AMPLIADO.pdf (p.2)
	CÂMARA DE AUGUSTO CORRÊA - DIÁRIO - 16.03.2020.pdf (p.3)

