
2 gerais Belém, terça-feira, 23 de novemBro de 2021

DANIELLE GOMES CARDOSO, CPF 426.597.012-53, torna 
público que está requerendo a secretária municipal do meio 
ambiente de castanhal - SEMMA/CASTANHAL a  licença de 
DIA, para o evento GOLDEN CLASSICS A FESTA, NO DIA 27 
DE NOVEMBRO DE 2021, com o endereço, Rodovia Br 316,Km 
65, Bairro Titalandia. Através do processo, 00280/2021/PROC.

AVISO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2021-0016-TP
Objeto: Contratação de empresa especializada em 
paisagismo referente ao canteiro da frente do Distrito 
do Novo Horizonte, visando atender as necessidades 
da Secretaria Municipal de Obras, Transportes, Águas e 
Urbanismo do município de Ipixuna do Pará. 
Abertura: 09/12/2021. Às 08h30min. Integra dos editais 
e informações disponíveis na PMIP, sala da CPL sito na 
TV. Cristóvão Colombo, s/n, Centro – Ipixuna do Pará/PA 
de segunda a sexta-feira, no horário de 08h00 às 12h00. 
E no site: www.ipixunadopara.pa.gov.br

Caroline Diniz da Silva
Presidente da Comissão de Licitação

Hotel Estrela, CNPJ: 38.315.103/0001-13, situado 
na Tv. Benjamin Constant, 146, Caiçara, Castanhal-
PA,  torna público que requereu  à Secretaria de 
Municipal de Meio Ambiente de Castanhal, a Licença 
de Operação para atividade hoteleira.

CERÂMICA VERMELHA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, 
CNPJ 02.817.165/0001-86, torna público que recebeu da 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Inhangapi – 
SEMMAI a prorrogação da Autorização n° 008/2021 válida 
até 12/11/2022 para a atividade de Transporte rodoviário de 
cargas secas e não perigosas no município de Inhangapi-PA.

PRFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO 

E OBRAS PÚBLICAS
EXTRATO DE CONTRATO: PARALISAÇÃO

Por ordem desta administração fica determinada a 
paralisação na execução dos serviços a partir da data 
de 19/11/2021, devido ao intenso período de chuvas, 
que impossibilita a continuidade das atividades de 
campo. Neste período, a elevação do nível dos Rios 
impossibilita a realização das etapas de obra do Item 7 
- RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO, 
devido as especificidades dos serviços.
CONTRATO ADMNISTRATIVO Nº 042/2021/
SEVOP/PMM
DATA DA ASSINATURA: 22/02/2021
VIGÊNCIA CONTRATUAL: 16 (dezesseis) meses - 
22/02/2021 à 22/06/2022
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 042/2021-
CEL/SEVOP/PMM
PROCESSO Nº:  12.372/2020-PMM
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE 
ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
DE REVITALIZAÇÃO DO PONTO TURÍSTICO DE 
MARABÁ - ORLA SEBASTIÃO MIRANDA, NO 
MUNICÍPIO DE MARABÁ/PA.
VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 972.902,26 
(novecentos e setenta e dois mil, novecentos e 
dois reais e vinte e seis centavos).  
1º T.A.C – TERMO ADITIVO AO CONTRATO – SERVIÇOS
VALOR ADEQUADO DO CONTRATO: R$ 1.137.413,80 
(um milhão, cento e trinta e sete mil, quatrocentos 
e treze reais e oitenta centavos)
A partir do reinício dos serviços será reprogramado 
o cronograma de execução, de acordo com saldo 
de dias restantes conforme se segue: VIGÊNCIA DA 
ORDEM DE SERVIÇO: 12 (doze) meses – 25/02/2021 
à 25/02/2022. PARALISAÇÃO: 19/11/2021. SALDO DE 
DIAS PARA EXECUTAR: 19/11/2021 até 25/02/2022 - 
99 (noventa e nove) dias.
Empresa: FORMENTINI E MOTA SERVIÇOS DE 
CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA
CNPJ:  14.254.641/0001-87
Fábio Cardoso Moreira
Secretário Municipal de Viação e Obras Públicas

RATIFICAÇÃO DE DECISÃO
Referência: Tomada de Preço n° 2/2021-009-TP
Processo Administrativo n°: 009/2021-TP
Recorrente: INOVARE EMPREENDIMENTOS E 
SERVIÇOS LTDA.
Por fim, em face às razões expedidas 
supramencionadas, tenho por decisão, 
reconhecer as razões apresentadas pela 
empresa RECORRENTE e no mérito DECIDIR pelo 
INDEFERIMENTO, do recurso impetrado pela 
empresa INOVARE EMPREENDIMENTOS E 
SERVIÇOS LTDA, por entender que, há razão e 
argumento sólido e fundamental, que renda ensejo 
â INABILITAÇÃO  da mesma, um dos pressupostos 
que norteiam a condução das licitações públicas 
é a estrita obediência ao previsto no respectivo 
edital, que vincula o agir da Administração Pública 
e dos participantes no decorrer do certame. 
Essa obrigatoriedade, inclusive ganhou ares de 
princípio, sendo denominado de “princípio da 
vinculação ao instrumento convocatório”. Assim, 
tanto a etapa de habilitação das licitantes (em 
que se verifica as que reúnem as condições 
necessárias para participar do certame) quanto a 
de análise das propostas (em que se examinam 
as propostas e é selecionada a que melhor se 
compraz ao exigido pelo edital) devem ocorrer 
conforme previsto no edital. deve prevalecer o 
interesse público, nesta senda, com fulcro nas 
Lei Federal 8.666/93, Lei Estadual nº 5.887/95, 
Resolução nº 162/2021, alterada pela Resolução 
COEMA nº 163/2021, CODIGOS DE NORMAS 
TJPA, inciso I, do art. 3º da Lei nº 13.726/2018, 
Acórdão 604/2015, Acórdão 247/2009-Plenário, 
ACÓRDÃO Nº 870/2010, decido por, manter o 
julgamento inicial, por entender que a mesma não 
atendeu todos os requisitos previstos no edital e 
em lei, ratificando a decisão em sua totalidade, 
em conformidade com o § 4°, do art. 109, da 
Lei Federal n° 8666/93, observando-se ainda o 
disposto no § 3° do mesmo artigo.
 Considerando que, conforme o principio da 
públicidade, administração pública tem o dever de 
divulgar oficial (meios de cominicação oficial), dos 
atos administrativos que configure no livre acesso 
dos individuos a informação de seu interesse e 
de transparência na atuação da administração, 
o que permite um controle de legalidade do 
comportamento desta administração pública.

ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Ipixuna do Pará, 16 de Novembro de 2021

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 
DESENVOLVIMENTO URBANO DE CURIONÓPOLIS

AVISO DE ABERTURA DE PRAZO PARA 
CONTRARRAZÕES

TOMADA DE PREÇOS Nº. 02/2021
A Comissão Permanente de Licitação, da PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CURIONOPOLIS, informa ao público em 
geral, em especial as empresas participantes da licitação em 
epígrafe, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
REFORMA GERAL E SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DE APARELHOS 
E BRINQUEDOS DA PRAÇA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO 
DE CURIONÓPOLIS, que a empresa CONSTRUTORA, 
LOCADORA & TRANSPORTADORA NORTE SUL LTDA, 
apresentou recurso administrativo contra decisão desta 
Comissão. Informamos ainda, que a partir da publicação 
deste comunicado inicia o prazo de 05 (cinco) dias úteis para 
as contrarrazões do recurso, pelas empresas interessadas, 
por força do § 3º do art.109, I, da Lei 8.666/1993. O inteiro 
teor do termo recursal encontra-se disponível com a CPL, 22 
de novembro de 2021. Elizabeth Botelho da Silva-Comissão 
Permanente de Licitação-Presidente.

Em 2020 foram registrados 
4.292 casos de tuberculo-
se e 246 óbitos causados 

pela doença no Pará, informou 
a Secretaria de Estado de Saú-
de Pública (Sespa). As infor-
mações referentes a 2021 só 
estarão disponíveis no térmi-
no deste ano. Ainda de acordo 
com a Sespa, a cobertura da 
vacina BCG (Bacillus Calmet-
te-Guérin), que protege contra 
a tuberculose, é de 52,29% no 
Pará, mas o ideal seria 90%.

A tuberculose atingiu prin-
cipalmente as pessoas em ida-
de produtiva, uma situação 
complicada, pois essas pesso-
as acabam ficando períodos 
sem trabalhar por causa da 
doença. O tratamento é feito 
em todas as unidades muni-
cipais de saúde e a Estratégia 
Saúde da Família faz o trata-
mento e o acompanhamento 
da doença. Nos casos da tu-
berculose resistente aos me-
dicamentos, os pacientes são 
encaminhados ao Hospital 
Barros Barreto, em Belém.

O Dia Nacional de Combate 
à Tuberculose, no dia 17 deste 
mês, foi um importante mo-
mento para alertar a popula-
ção sobre os perigos da doença 
e as medidas de prevenção. 
Durante o programa Panora-
ma Liberal, apresentado pelo 
jornalista Celso Freire na rádio 

Liberal AM, foi entrevistado o 
médico pneumologista Walter 
Netto, que falou sobre a causa 
da doença, uma bactéria cha-
mada bacilo de Koch, que ata-
ca principalmente os pulmões.

A tuberculose é uma doen-
ça infectocontagiosa causada 
pelo Mycobacterium tubercu-
losis ou bacilo de Koch, que en-
tra no organismo por meio das 
vias aéreas superiores e se alo-
ja nos pulmões ou em outras 
partes do corpo. A transmissão 
pode ocorrer pelo ar, de pessoa 
para pessoa, através da respi-
ração de gotículas infectadas, 
que podem ser liberadas pela 

tosse, espirro ou fala.
De acordo com o médico 

Walter Netto, os sintomas da 
tuberculose pulmonar são 
tosse seca, persistente, com ou 
sem sangue, perda de peso, dor 
no peito ao tossir e dificuldade 
respiratória, além de episódios 
de febre, predominantemente 
vespertina.

É possível que a doença seja 
confundida com outras doen-
ças respiratórias, como pneu-
monia e covid-19. “No entanto, 
quando a bactéria se desenvol-
ve em outros órgãos, é possível 
que surjam outros sintomas, 
de acordo com o local de aco-

metimento”, disse. A tubercu-
lose pulmonar é a forma mais 
comum da doença, mas há 
também tuberculose miliar, 
pleural, óssea, e até mesmo 
uma forma que afeta os olhos.

DiagNÓsTiCO
Para o diagnóstico da tu-

berculose pulmonar são utili-
zados exames bacteriológicos, 
a partir da análise do escarro 
do paciente, o teste rápido mo-
lecular e a cultura para mico-
bactéria. O tratamento dura, 
no mínimo, seis meses, e está 
disponível no Sistema Único 
de Saúde (SUS).

Pará teve 4,2 mil casos
Número foi registrado em 2020, seguNdo a sespa. total de mortes chegou a 246.

Tuberculose 

saúde

Referência em cardio-
logia, nefrologia e psiquia-
tria, a Fundação Hospital 
de Clínicas Gaspar Vianna 
recebeu ontem a visita do 
governador do Pará, Helder 
Barbalho, para a entrega de 
uma série de melhorias aos 
usuários e profissionais da 
instituição, entre elas uma 
nova área para realização de 
procedimentos hemodinâ-
micos e as reformas do labo-
ratório de análises clínicas e 
da agência transfusional do 
hospital. Foram entregues 
ainda duas vans que serão 
utilizadas para o desenvol-
vimento de atividades com 
pacientes em tratamento no 

Serviço de Psiquiatria.
“Estamos entregando me-

lhorias que ultrapassam R$ 
5 milhões em investimentos 
para tecnologia, laboratório, 
hemodinâmica e psiquiatria, 
reforçando a importância do 
Hospital de Clínicas e me-
lhorando cada vez mais as 
condições para que as pesso-
as que procuram a unidade 
possam, além de cuidar da 
saúde, encontrar humani-
zação, respeito e qualidade”, 
afirmou Helder Barbalho.

A visita também marcou a 
assinatura do termo de com-
promisso do governo do Es-
tado com a reforma estrutu-
ral do Serviço de Psiquiatria 

do hospital, o único com in-
fraestrutura e equipe multi-
profissional qualificada para 
a assistência em casos de ur-
gência ou internação na rede 
pública do Estado. Com a 
assinatura, a área deverá ga-
nhar consultórios e espaços 
terapêuticos como cinema, 
jardins e salão de jogos.

“Queremos avançar cada 
vez mais, por isso estamos 
destinando cerca de R$ 1 mi-
lhão para a melhoria do Ser-
viço de Psiquiatria, para que 
este seja mais humanizado e 
adequado aos profissionais e 
às pessoas que precisam des-
se tipo de cuidado”, acres-
centou o governador. 

Hospital de Clínicas recebe melhorias. 
Investimento superou R$ 5 milhões.

  Sintomas da tuberculose pulmonar são tosse seca, perda de peso, dor no peito ao tossir e dificuldade respiratória
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