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AVISOS, ATAS E 
EDITAIS

Candidato de Trump é 
eleito presidente do BID 
TRADIÇÃO 
QUEBRADA 

 
FOLHAPRESS 

 

Os EUA levaram Mauri-
cio Claver-Carone à presi-
dência do BID (Banco In-
teramericano de Desen-
volvimento) após barra-
rem um boicote na eleição 
de sábado (12). Os países 
que se opunham à candi-
datura do americano não 
conseguiram alcançar os 
25% de abstenção neces-
sários para adiar o pleito 
e não impediram a vitória 
de Carone, que era candi-
dato único. 

Indicado por Donald 
Trump, Carone venceu 
a disputa com mais de 
65% dos votos e quebrou 
uma tradição de seis dé-

cadas em que um nome 
da América Latina co-
mandava a instituição. Ele 
deve tomar posse em ou-
tubro para um mandato 
de cinco anos, no lugar do 
colombiano Luis Alberto 
Moreno, à frente do banco 
desde 2005. 

Com a escolha de Ca-
rone, Trump atropelou o 
Brasil -que queria respal-
do dos EUA a seu candi-
dato, e agora deve perder 
espaço em áreas estratégi-
cas do BID, mesmo após 
ter sido um dos poucos paí-
ses da região a apoiar publi-
camente o americano. 

O Brasil deve perder po-
der dentro do banco e ficar 
com a vice-presidência exe-
cutiva do BID que, na práti-
ca, não tem grandes funções 
decisórias. 

Escolas de educação infantil 
sofrem com falta de crédito 
Segundo a Federação Nacional das Escolas Particulares, essas 
instituições perderam cerca de 1,3 milhão de estudantes desde março 

nho, R$ 700,7 milhões fo-
ram destinados à educação. 

O montante inclui insti-
tuições de ensino de to-
das as naturezas, de acordo 
com o Banco do Brasil, que 
administra o fundo. 

Os recursos são pouco 
mais de 2% do total em-
prestado a todos os setores 
da economia, de R$ 28,2 bi-
lhões. O comércio foi o seg-
mento que mais teve aces-
so aos recursos, com R$ 
13,1 bilhões. No FGO, o Pro-
nampe representa mais de 
90% das operações, com 
R$ 26,9 bilhões. “O progra-
ma é muito bom, mas o que 
é disponibilizado não é su-
ficiente. Muitas escolas se 
adequavam ao perfil exigi-

do para tomar o crédito, 
mas não conseguiram”, dis-
se o presidente da Fenep, 
Ademar Batista Ferreira. 

Ele ressaltou que mui-
tas instituições já passa-
vam por situação preocu-
pante antes da crise. “São 
cerca de 20 mil escolas de 
educação infantil no país, 
a maior parte não tem 
mais que cem alunos e já 
passavam por dificuldades 
antes da pandemia. As me-
didas de restrição só agra-
varam o problema”, afir-
mou. Além disso, nos esta-
dos em que a volta foi au-
torizada, as instituições ti-
veram de se adequar aos 
protocolos de segurança, o 
que demandou gastos. 

PANDEMIA 
 

FOLHAPRESS 

 

Fechadas há quase 
seis meses, as es-
colas de educação 
infantil perderam 

90% dos alunos durante 
a pandemia do novo co-
ronavírus e, como conse-
quência, viram sua receita 
encolher no período. Mui-
tas reclamam que não con-
seguiram crédito para se-
gurar o caixa até o pró-
ximo ano, mesmo em li-
nhas emergenciais disponi-
bilizadas pelo governo. 

Ao contrário das demais 
instituições de ensino, que 
podem ministrar conteú-
do on-line e conseguiram 
manter parte dos contratos, 
creches e escolas voltadas 
a crianças de 0 a 5 anos 
têm mais dificuldades para 
manter uma rotina de ativi-
dades virtuais. Com isso, de 
acordo com a Fenep (Fede-
ração Nacional das Escolas 
Particulares), essas institui-
ções perderam cerca de 1,3 
milhão de estudantes des-
de março, quando a maior 
parte delas fechou as portas 
em decorrência da chegada 
do vírus ao Brasil. 

Dentro do FGO (Fundo 
de Garantia de Operações), 
de onde vêm os recursos do 
Pronampe (Programa Na-
cional de Apoio às Micro-
empresas e Empresas de 
Pequeno Porte), linha de 
crédito emergencial lança-
da pelo governo em ju-

Creches e escolas voltadas a crianças de 0 a 5 anos têm mais dificuldades para manter uma rotina 
de atividades virtuais.    FOTO: WILSON DIAS/AG BRASIL 

  O setor de educação foi 
um dos primeiros a paralisar as 
atividades e, enquanto outros 
segmentos já voltaram à ativa, 
donos de instituições ainda não 
sabem quando poderão reabrir. 
Segundo levantamento da 
Fenep, 13 estados ainda não têm 
previsão de volta às aulas. Sete 
têm apenas uma estimativa e 
sete já autorizaram o retorno. 
Com isso, os benefícios 
emergenciais do governo, como 
a MP (medida provisória) 
que autoriza suspensão de 
contratos, ou redução dos 
salários e jornada, chegarão ao 
fim sem que as escolas tenham 
retorno garantido. 

 PARA ENTENDER 

Ser Educacional compra 
rede de universidades 
LAUREATE 

 
O Ser Educacional, con-

glomerado de educação pri-
vada, vai comprar as opera-
ções da Rede Internacional 
de Universidades Laureate 
por R$ 4 bilhões. O anúncio 
foi realizado ontem (13). 

O Ser Educacional ficará 
com 100% das operações 
da empresa no Brasil. Pa-
gará à Laureate R$ 1,7 bi-
lhão em caixa na data de 
fechamento da transação e 
assumirá dívida líquida es-
timada em R$ 623 milhões. 
Adicionalmente, a Laurea-
te receberá ações da nova 

companhia. O controle aci-
onário do fundador Jan-
guiê Diniz será mantido. 
Ele terá 32% da compa-
nhia. O negócio criará o 4º 
maior grupo de ensino su-
perior do Brasil, com apro-
ximadamente 450 mil alu-
nos no ensino presencial e 
a distância. Serão mais de 
100 campi universitários, 
mais de 500 polos de en-
sino a distância e presença 
em todo o país. 

O fechamento da opera-
ção depende da aprovação 
do Cade (Conselho Admi-
nistrativo de Defesa Eco-
nômica). (Site Poder 360) 

L PANTOJA CORREA EIRELI, CNPJ 
34.628.240/0001-57, torna público que requereu 
da SEMEIA do município de Abaetetuba a LO 
Licença de Operação n° 057/2020, com validade 
até 11/08/2021, para atividade de ESCRITÓRIO, 
sito à Trav. Chico Lima, 18 – Bairro: Santa Clara, 
Abaetetuba/Pa. Área Autorizada: 15m².

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA
RETIFICAÇÃO

EXTRATO DE CARTA CONTRATO. CARTA 
CONTRATO Nº 20201118.

de 2020.
AVISO DE RATIFICAÇÃO. DISPENSA Nº 7-396/2020. 

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO. DISPENSA Nº 
7-396/2020. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 
9-025/2020 – SEMUSB. Objeto: Contratação de empresa para 
aquisição de gás medicinal oxigênio (engarrafado), cilindros e kit 
oxigenoterapia, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde 

constantes no termo de referência e demais anexos. Data de abertura: 
25/09/2020 às 09h00min. O Edital e seus anexos estarão à disposição 
dos interessados nos sítios www.comprasgovernamentais.gov.br (UASG 
927872) e www.barcarena.pa.gov.br/portal/licitacao; e no Departamento 

Saúde, localizada na Rua Ver. João Pantoja de Castro, s/ n°, Bairro Centro, 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA
RETIFICAÇÃO. Na Publicação do Extrato do 4º Termo Aditivo 
20180145. Pregão nº 9-001/2018. ONDE SE LÊ: 1° Termo Aditivo 
a Carta Contrato n°. 20200543. Espécie: Pregão Presencial n° 
9-001-2018. Contratante: Secretaria Municipal de Educação, 
Cultura e Desenvolvimento Social. Contratado: Speednet Ltda 
Objeto: Contratação de Empresa Especializada na Prestação 
de Serviços Jurídicos de Assessoramento Jurídico na área de 
Consultoria em Direito Administrativo e Constitucional, Junto 
ao Tribunal de Contas dos Municípios e Tribunal de Justiça do 
Esrado do Pará com base no CONTRATO Nº 20170222, em sua 
cláusula sétima, com base no artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93, 
resolvem ADITAR a seguinte Cláusula do Contrato assinado no dia 
02 de março de 2017. Cláusula Primeira – Da Vigência: O presente 
termo de aditivo tem como objeto a renovação do contrato por 
mais 10(dez) meses consecutivos contados a partir do dia 08 
de setembro de 2020 até o dia 08 de julho de 2021. Cláusula 
Segunda – Do Valor: O valor mensal do contrato é de R$ 13.750,00 
(treze mil, setecentos e cinquenta reais). Cláusula Terceira - Da 
Dotação Orçamentaria - As despesas relativas ao exercício 2020, 
correrão a conta da: Unidade Gestora: 18 – Secretaria Municipal 
de Educação; Unidade Orçamentária: 18.12– Secretaria Municipal 
de Educação; Função / Subfunção / Programa / Projeto Atividade: 
12.122.0074.2.137 - Manutenção da Secretaria Municipal de 
Educação; Natureza De Despesa: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços 
de Terceiros – Pessoa Jurídica; Subelemento de Despesa: 

4° Termo Aditivo a Carta Contrato n°. 20180145. Espécie: Pregão 
Presencial n° 9-001-2018. Contratante: Secretaria Municipal 
de Educação, Cultura e Desenvolvimento Social. Contratado: 
SPEEDNET LTDA Objeto: Registro de Preço Para Contratação 
de Empresa Para Prestação De Serviços de Acesso à Internet 
e Serviço de Intranet Com Link Dedicado de Até 20 MBPS com 
base no CONTRATO Nº 20180145, em sua cláusula primeira, com 
base no artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93, resolvem ADITAR 
a seguinte cláusula do contrato assinado no dia 22 de fevereiro 
de 2018. Cláusula Primeira – Da Vigência: O presente termo 
aditivo tem como objetivo a renovação do contrato por mais 10 
(dez) meses consecutivos, contados a partir do dia 04 de setembro 
de 2020 até o dia 04 de julho de 2021. Cláusula Segunda – Do 
Valor do Termo: O valor para a renovação de 10 (dez) meses é de 
R$ 28.996,00 (Vinte e oito mil novecentos e noventa e seis reais). 
Cláusula Terceira – Da Dotação Orçamentária 2020: As despesas 
decorrentes do presente termo correrão a conta de seguinte 

18 – Secretaria Municipal de Educação; 18.12 – Secretaria 
Municipal de Educação; 12.122.0074.2.137 – Manutenção da 
Secretaria Municipal de Educação; 3.3.90.39.00 – Outros serviços 
de terceiros pessoa jurídica; 3.3.90.39.77 – Vigilância Ostensiva.

CÂMARA MUNICIPAL DE CURRALINHO
AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO. A Câmara Municipal de 
Curralinho/PA torna público que o pregão presencial SRP nº 9/2020-
050201-cmc, Objeto: Registro de preço para futura e eventual 
contratação de empresa para prestação de serviços de locação 
de embarcação para transporte de passageiros, para atender 
as necessidades da Câmara Municipal de Curralinho, resolve 
homologar em favor da empresa: Cooperativa de transportes escolar 
da região do Marajó - cooptransmarajo, CNPJ: 32.523.257/0001-14. 
Valor Global: R$ 123.822,00 (cento e vinte três mil e oitocentos e 
vinte e dois reais) todos os itens. Vigência: 31 de março de 2020 
a 31 de março de 2021. Data da Assinatura: 31 de março de 2020. 
A Câmara Municipal de Curralinho/PA torna público que o pregão 
presencial SRP nº 9/2020-050202-cmc, Objeto: contratação de 
Empresa para eventual aquisição de combustível (gasolina e 

da Câmara Municipal de Curralinho, resolve homologar em 

18.457.433/0001-36. Valor Global: R$ 218.700,00 (Duzentos e 
dezoito mil e setecentos reais) todos os itens. Vigência: 01 de abril 
de 2020 a 01 de abril de 2021. Data da Assinatura: 02 de abril de 
2020.
A Câmara Municipal de Curralinho/PA torna público que o pregão 
presencial SRP nº 9/2020-150101-cmc, Objeto: Registro de preço 
para futura e eventual, Aquisição de Gêneros Alimentícios, para 
atender as necessidades da Câmara Municipal de Curralinho, 
resolve homologar em favor da empresa: Marajó Comércio de 
Alimentos e variedades Eireli, CNPJ: 12.590.136/0001-88. Valor 
Global: R$ 53.188,20 (Cinquenta e três mil e cento e oitenta e oito 
reais e vinte centavos, todos os itens. Vigência: 09 de março de 2020 
a 09 de março de 2021. Data da Assinatura: 09 de março de 2020. 
A Câmara Municipal de Curralinho/PA torna público que o pregão 
presencial SRP nº 9/2020-150103-cmc, Objeto: Registro de preço 
para futura e eventual, Aquisição de materiais de Higiene e limpeza, 

Câmara Municipal de Curralinho, resolve homologar em favor da 
empresa: Marajó Comércio de Alimentos e variedades Eireli, CNPJ: 
12.590.136/0001-88. Valor Global: R$: 49.266,20 (Quarenta e nove 
mil e duzentos e sessenta e seis reais e vinte centavos), todos os 
itens. Vigência: 09 de março de 2020 a 09 de março de 2021. Data 
da Assinatura: 09 de março de 2020. 
A Câmara Municipal de Curralinho/PA torna público que o pregão 
presencial nº 9/2020-170104-cmc, Objeto: Contratação de empresa 
para manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças, 
instalação e desinstalação de aparelhos de refrigeração em geral, 
para atender as necessidades da Câmara Municipal de Curralinho, 
resolve homologar em favor da empresa: Satélite Comércio de 

cinco reais), todos os itens. Vigência: 06 de março de 2020 a 06 de 
março de 2021. Assinatura: 06/03/2020. 
A Câmara Municipal de Curralinho/PA torna público que o pregão 
presencial SRP nº 9/2020-150102-cmc, Objeto: Registro de Preço 
para futura e eventual Aquisição de materiais de expediente e 

Câmara Municipal de Curralinho, resolve homologar em favor da 

CNPJ: 34.726.783/0001-07. Valor Global: R$ 19,659,40 (Dezenove 
mil e seiscentos e cinquenta e nove reais e quarenta centavos), 
todos os itens. Vigência: 06 de março de 2020 a 06 de março de 
2021. Data da Assinatura: 06 de março de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
EXTRATOS DE CONTRATOS. CONTRATO Nº 
1109002-2020 TP 02/2020. Contratante: Município de 
Capanema/Prefeitura Municipal. Contratado: Fenix Logística, 
Comercio e Locações de Máquinas Eireli sob o CNPJ nº nº 
09.368.158/0001-93. Objeto: Construção de uma Praça, com 
o monumento do Cristo redentor, no Município de Capanema. 
Vigência: 12 (doze) meses. Valor Global Estimado: R$ 781.009,41. 
Data de Assinatura: 11/09/2020. CONTRATO Nº 1109003-
2020 TP 03/2020. Contratante: Município de Capanema/
Prefeitura Municipal. Contratado: Fenix Logística, Comercio e 
Locações de Máquinas Eireli sob o CNPJ nº 09.368.158/0001-
93. Objeto: construção da praça de eventos e lazer no bairro de 
Nazaré, no Município de Capanema. Vigência: 12 (doze) meses. 
Valor Global Estimado: R$ 497.142,62. Ass. 11/09/2020.
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO. O Prefeito Municipal de 
Capanema, no uso de suas atribuições, considerando o julgamento 
da Comissão Permanente de Licitação no Convite nº 02/2020, cujo 
objeto e a contratação de Pessoa Jurídica para locação de máquina 
pesada para manutenção de vicinais no município de Capanema, 
HOMOLOGO seu julgamento e adjudico o objeto licitado a Industria 
De Concretos Lumar Ltda, com CNPJ nº 06.218.041/0001-35, 
com valor global de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), 
referente ao objeto da licitação; nos termos de sua proposta e com 
base no Art. 22, inciso III da Lei nº 8.666/93.
Francisco Ferreira Freitas Neto - Prefeito Municipal de Capanema

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ
AVISO DE ANULAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
022/2020. A Prefeitura de Igarapé - Açu/PA, através do setor de 
licitação e demais normas complementares, torna público para 
conhecimento dos interessados, que está ANULADA a licitação na 
modalidade Pregão Eletrônico Nº 022/2020, cujo objeto é Contratação 
de empresa para locação de digitalizador de imagem para aparelho de 
raio-X para atender as necessidades do Hospital Maternidade José 
Bernardo da Silveira, no Município de Igarapé-Açu para o enfrentamento 

AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA. TOMADA DE 
PREÇOS Nº 002/2020. A Prefeitura Municipal de Igarapé-Açu 
torna público o resultado da Tomada de Preço 002/2020. Objeto: 
Contratação de empresa especializada na construção de um Sistema 
de Abastecimento de Água na localidade da Vila Santo Antônio do 
Prata, no Município de Igarapé-Açu / PA, referente ao convenio nº 

considerado FRACASSADA.
Normando Menezes de Souza - Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
9/2020-240901 - SRP. Tipo menor preço unitário, para Registro 
de Preços para futura e eventual Aquisição de Gêneros Alimentícios, 
visando atender às necessidades da Prefeitura Municipal de Ipixuna 
do Pará, e as demais secretarias que compõem a esfera administrativa 
municipal. A abertura será realizada no dia 24/09/2020 às 08:30h. O 
edital estará disponível nos sites: www.portaldecompraspublicas.com.
br e www.ipixunadopara.pa.gov.br.

Antonia Tassila F. de Araújo - Pregoeira

PREFEITURA MUN. DE MOJUÍ DOS CAMPOS
AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº 
002/2020-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, no bairro Morro da Lua e nas Comunidades: Igarapé do 
Onça e Valha – Me Deus, no município de Mojuí dos Campos. Abertura: 
29 de setembro de 2020, às 09h00min, na Sala de Reuniões, localizada 
na Secretaria Municipal de Gestão Administrativa, na Rua Lauro Sodré, s/
n°, bairro Esperança, CEP: 68.129-000, na cidade de 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 - Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
MONTE ALEGRE (PA)

AVISO DE REPUBLICAÇÃO 
DO PREGÃO ELETRONICO Nº 011/2020 

OBJETO: Aquisição de aparelhos, acessórios 
e brinquedos para equipar a academia ao ar livre 
com playground, situada na Tv. Frei Othomar, Bairro 
de Curaxi I, neste município. ABERTURA: dia 
24.09.2020 às 09:00h. CONTATO: DISP.SITE: www.
tcm.pa.gov.br.

Monte Alegre-PA, 11 de setembro de 2020.
Jairo Castro da Silva

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE
NOVO PROGRESSO 

AVISOS DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRONICO Nº 
14/2020. Objeto: Registro de Preços. Aquisição de Pecas e a 
Manutenção da Frota Ônibus e Caminhões. Tipo: Menor preço por 
item. Data da Abertura: 28/09/2020 ás 08h00min. O pregão eletrônico 
será realizado através do site: www.compraspublicas.com.br. O Edital 
e seus anexos, encontram se disponíveis no endereço eletrônico 
acima. Dúvidas e informações. PREGÃO ELETRONICO 
Nº 15/2020. Objeto: Registro de Preços. Aquisição de Pecas e 
Manutenção da Frota de Veiculos Leves e Utilitários. Tipo: Menor 
preço por item. Data da Abertura: 29/09/2020 ás 08h00min. O pregão 
eletrônico será realizado através do site: www.compraspublicas.
com.br. O Edital e seus anexos, encontram se disponíveis no 
endereço eletrônico acima. Dúvidas e informações. PREGÃO 
ELETRONICO Nº 16/2020. Objeto: Registro de Preços. 
Aquisição de Medicamentos Controlados. Tipo: Menor preço por item. 
Data da Abertura: 30/09/2020 ás 08h00min. O pregão eletrônico será 
realizado através do site: www.compraspublicas.com.br. O Edital e 
seus anexos, encontram se disponíveis no endereço eletrônico acima. 
Dúvidas e informações. PREGÃO ELETRONICO Nº 17/2020. 
Objeto: Registro de Preços. Aquisição de Camara Para Conservação 
de Hemoderivados/Imunobiologicos/Termolabeis. Tipo: Menor preço 
por item. Data da Abertura: 01/10/2020 ás 08h00min. O pregão 
eletrônico será realizado através do site: www.compraspublicas.com.
br. O Edital e seus anexos, encontram se disponíveis no endereço 
eletrônico acima. Dúvidas e informações.
AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA. PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 13/2020-SRP. A Prefeitura Municipal de 
Novo Progresso torna público que o Pregão Eletrônico nº 13/2020 
com data de abertura em 10/09/2020 as 08:00h, que versa sobre o 

de Ônibus e Caminhões, foi considerado FRACASSADA por não haver 
competitividade no certame.

Leandro Dallagnol - Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
REDENÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2020

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 112/2020
O Municipio de Redenção/PA, através da Secretaria 
Municipal de Educação Cultura e Lazer comunica aos 
interessados, que realizará no dia 25/09/2020 às 09h, 
(horário Local), licitação sob modalidade Pregão Presencial, 
tipo menor preço por item, tendo como objeto: Contratação 
de empresa para aquisição de materiais elétricos em geral, 
em atendimento a Secretaria Municipal de Educação 
Cultura e Lazer. O edital completo no endereço Rua 
Walterloo Prudente nº 253 – setor Jardim Umuarama, site: 
www.redencao.pa.gov.br, mais informações no telefone 
(94) 3424-3578 e-mail licitacao@redencao.pa. gov.br.

Redenção/PA, 01 setembro de 2020.
Marcio Antônio da Mota. Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
AVISOS DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS 
Nº 001/2020-SEMAP. Objeto: Contratação de empresa 
especializada na perfuração de poço tubular e implantação de 
sistemas de abastecimento de água em comunidades rurais no 
município de Santarém/PA. Data de Abertura: 30 de setembro de 
2020 às 09h30m, na sala de reuniões da SEMAP. O Edital poderá ser 
obtido pelo site: www.santarem.pa.gov.br. Clauber Roge de Oliveira 
Rocha - Presidente da CPL. CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 
001/2020-SEMAP. Objeto: Outorga de concessão de uso à título 
oneroso, mediante pagamento mensal para exploração econômica 
de 71 (setenta e um) espaços públicos localizados em mercados 
municipais, no município de Santarém. Data de Abertura: 14 de outubro 
de 2020 às 09h30m, no Auditório do Centro de Informações Ambientais 
CIAM. O Edital poderá ser obtido pelo site: www.santarem.pa.gov.br.

Clauber Roge de Oliveira Rocha - Presidente da CEL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇO Nº 
005/2020-SEMSA. Objeto: Contratação de Empresa Para Construção 
da Ubs do Bairro da Esperança Pertencente a Zona Urbana no Município 
de Santarém. Data de Abertura: 30 de Setembro de 2020 às 09:30h, na 
SEMSA. O Edital poderá ser obtido pelo site: www.santarem.pa.gov.br.
Irlaine Maria Figueira da Silva - Presidente da Comissão Permanente de 

Licitação – SEMSA/Portaria Nº 091/2018-SEMSA

 

 

 
 

 
   

  

Secretaria de 
Transportes

REAVISO DE LICITAÇÃO
Modalidade: Concorrência
Número: n.º 016/2020.
OBJETO: Serviços Continuados de Assistência Técnica ao Gerenciamento, Supervisão 
e Fiscalização de Obras e Serviços, inclusive análise de Projetos de Engenharia, para 
Conservação e Restauração de Rodovias no Estado do Pará.
Entrega do Edital: Av. Almte. Barroso, 3639 - Edifício Sede da SETRAN, 1º andar.
O Edital poderá ser lido ou adquirido, em via física (cópia + mídia) no valor de R$ 
20,00 (VINTE REAIS), de segunda a sexta-feira na sede da Secretaria de Estado de 
Transportes, Av. Almirante Barroso, nº 3639, Bairro: Souza – Belém-Pa, bem como, 
estará disponível no site da SETRAN www.setran.pa.gov.br, na aba Licitações/
Contratos.
Caso o interessado opte em adquirir a via física do Edital (cópia + mídia digital), 
deverá comprovar o pagamento da taxa no Banco nº 037 - Agência nº 020 – Conta 
Corrente nº 180.104-0.
Local de Abertura: Edifício Sede da SETRAN, 2º andar no Auditório da SETRAN.
Data de Abertura: 29/10/2020.
Hora de Abertura: 10:00 horas.
Ordenador: ANTÔNIO DE PÁDUA DE DEUS ANDRADE

                                            Belém, 11 de setembro de 2020. 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DO PARÁ

AVISO DE LICITAÇÃO - 
REABERTURA

PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 046/TJPA/2020

OBJETO:  Registro de Preços para 

para atendimento das demandas do Tribunal 
de Justiça do Estado do Pará, conforme 
condições, quantidades e exigências 
estabelecidas no termo de referência, 
Anexo I do edital. SESSÃO PÚBLICA: 
24/09/2020, às 09h00min, horário de 
Brasília, no endereço eletrônico http://
comprasgovernamentais.gov.br. UASG do 
TJ/PA: 925942. 
Edital disponível em: http://
comprasgovernamentais.gov.br e  www.
tjpa.jus.br. Informações pelo telefone 
(91)32053206, ou e-mail licitacao@tjpa.jus.br.

Belém, 11 de setembro de 2020.
Serviço de Licitação do TJPA

Regime Diferenciado de Contratação - RDC nº 03/2020
OBJETO: Contratação de empresa de engenharia especializada 
em obras e serviços de reforço estrutural de fundações, cintamento, 

 rachaduras, telhados, correção de 
piso korodur, calçada externa, pintura, e revisão de sistemas de 
drenagem de águas pluviais do Prédio Central Profº Rubens Lima, 
Campus da UFRA em Belém/PA.
UASG: 153034
ABERTURA: 06/10/2020 às 08h00 (horário de Brasília), 
no endereço: www.comprasgovernamentais.gov.br. O 
Edital encontra-se à disposição dos interessados no sítio 
www. comprasgovernamentais.gov.br, na aba Consultas/Licitações/
Avisos de licitações. 

Irailce Gomes
Presidente da Comissão do RDC

AVISO DE LICITAÇÃO

UNIVERSIDADE 
FEDERAL RURAL 
DA AMAZÔNIA
PRÓ-REITORIA DE 
ADMINISTRAÇÃO 
E FINANÇAS

MINISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO

DIRETORIA DE LICITAÇÕES E AQUISIÇÕES

EDITAL DE PRAÇA (LEILÃO) - 02 de setembro de 2020
Processo Nº: 0000319-55.2009.8.14.0040
Ação: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Requerente: FUNDAÇÃO VALE e outros
Requerido: TEREZINHA DE JESUS GONÇALVES DOS SANTOS e PEDRO DE 
AVIZ DOS SANTOS
A Excelentíssima Dra. Eline Salgado Vieira, Juíza de Direito titular da 2ª Vara Cível e 
Empresarial desta Comarca de Parauapebas, Estado do Pará, República Federativa 
do Brasil, na forma da Lei etc.
FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, 
que a Sra. IRISNEIDE SANTANA, Chefe de Secretaria da 2ª Vara Cível e 
Empresarial de Parauapebas, leiloeira Pública, nomeada por este Juízo, 
estará levando a leilão o bem abaixo descrito, cujo processo nº 0000319- 
55.2009.8.14.0040 tramita na 2ª VARA CÍVEL desta Comarca, com partes supra 
citadas.
DATA E HORA: Dia 22 de setembro de 2020, às 10h
LOCAL DA REALIZAÇÃO:
No átrio do Fórum Juiz Célio Rodrigues Cal, localizado na Rua C, Qd. Especial, Cidade 
Nova, Cep 68515-000,Parauapebas-PA
PREÇO:
Por preço não inferior ao saldo devedor de R$ 2.262.572,86 (dois milhões e duzentos 
e sessenta e dois mil e quinhentos e setenta e dois reais e oitenta e seis centavos) 
conforme o art. 6º da Lei nº 5.741/70.
DESCRIÇÃO DO BEM:
– Um imóvel urbano, localizado na Rua Jatobá (A), Quadra III, Lote 14, Chácara 
da Lua (Número 42), nesta cidade de Parauapebas (PA), Matrícula 0898 do RGI 
de Parauapebas. Com área de 437,48 metros quadrados, frente para a Rua Jatobá 
(A), lateral direita com o Lote 13, Lateral esquerda com área pública, e fundos com o 
Lote 6. Medindo 14 (quatorze) metros de frente, 30,90 metros pelo lado direito, 30,18 
metros pelo lado esquerdo e 14,02 metros de fundos. Benfeitorias1: Casa Residencial, 
com piso cerâmico, forro de madeira, telha de barro, alvenaria de tijolo cerâmico e 
pintura em PVA, contendo 3 (três) quartos, sala, cozinha, 01 banheiro social, varanda, 
corredor, área de serviço e uma quitinete nos fundos da casa, contendo quarto, 
banheiro, sala e cozinha americana.
OBSERVAÇÕES:
Não havendo licitantes, a adjudicação do imóvel será deferida em favor do 
exequente
5.741/70). E, para que chegue ao conhecimento de todos e no futuro ninguém possa 

forma da Lei Dado e passado nesta Comarca de Parauapebas, Estado do Pará. 2 de 
setembro de 2020.
ELINE SALGADO VIEIRA
Juíza de Direito
Titular da 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas/PA


