
8 gerais Belém, sexta-feira, 29 de aBril de 2022

Processo nº: 23204.011960/2021- 47.
Objeto: Aquisição de sistema de climatização com instalação dos 
equipamentos para Data Center da Universidade Federal do Oeste do Pará, 
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital 
e seus anexos.
Total de Itens Licitados: 2 (Grupo único).
Local que poderá ser lida ou obtida à íntegra do Edital e seus anexos: 
www.comprasgovernamentais.gov.br e na Universidade Federal do Oeste do Pará 
- Ufopa – unidade Tapajós-BMT II. Av. Vera Paz, s/n 4° piso, CEP: 68040-255 – 
Santarém-Pará-Brasil. DCS/PROAD/UFOPA – Diretoria de Compras e Serviços./ 
Contato: Rodrigo Oliveira da Silva – e-mail: pregoes.dcs@ufopa.edu.br 

Data limite para entrega das propostas: 11/05/2022, no Portal de Compras 
Governamentais: www.comprasgovernamentais.gov.br.  
Abertura da Proposta: 11/05/2022 às 09h00min (horário de Brasília).
Local da sessão pública: www.comprasgovernamentais.gov.br. UASG: 158515.

PREGÃO Nº 06/2022

UNIVERSIDADE FEDERAL 
DO OESTE DO PARÁ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA DE COMPRAS E SERVIÇOS
CÓDIGO DA UASG: 158515

MINISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO

Exata Madeiras Ltda, CNPJ 07.205.015/0001-35, 
Rua São José, s/n, Assentamento Santo Antônio do 
Acaraí, Murinim-Benevides/PA, torna público que 
recebeu da Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
e Turismo - Semat Benevides, licença de operação- 
L.O 067/2022 válida até 21/03/2023, atividade: 
Instalação portuária de pequeno porte para 
embarque e desembarque de madeira.

MUNICÍPIO DE PACAJÁ /ESTADO DO PARÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DE CONTRATO Nº 20220301            
ORIGEM: ARP 002 PREGÃO Nº PE SRP 006/2021
CONTRATANTE........:  FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE CONTRATADA(O).....: I J C DE AZEVEDO 
EIRELI (MATRIZ E FILIAIS).
CNPJ: 11.271.070/0001-09
OBJETO....: fornecimento de alimentos, para atender 
as necessidades do Fundo Municipal de Saúde.
VALOR TOTAL........: R$ 412.554,82 
(quatrocentos e doze mil, quinhentos e cinquenta 
e quatro reais e oitenta e dois centavos).
PROGRAMA DE TRABALHO…: Exercício 
2021 Atividade, 2.065 Classificação econômica 
3.3.90.30.00 Material de consumo 
VIGÊNCIA: 28 de abril de 2022 a 31 de dezembro 
de 2022.

CLEIDE FERREIRA CHAVES
PREGOEIRA

MUNICÍPIO DE PACAJÁ /ESTADO DO PARÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DE CONTRATO Nº 20220303            
ORIGEM: ARP 002 PREGÃO Nº PE SRP 006/2021
CONTRATANTE........:  FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE CONTRATADA(O).....: I J C DE AZEVEDO 
EIRELI (MATRIZ E FILIAIS).
CNPJ: 11.271.070/0001-09
OBJETO.......: fornecimento de materiais de copa 
e cozinha, para atender as necessidades do Fundo 
Municipal de Saúde.
VALOR TOTAL........: R$ 123.836,64 (cento e vinte 
e três mil, oitocentos e trinta e seis reais e sessenta 
e quatro centavos).
PROGRAMA DE TRABALHO…: Exercício 
2021 Atividade, 2.056 Classificação econômica 
3.3.90.30.00 Material de consumo 
VIGÊNCIA: 28 de abril de 2022 a 31 de dezembro 
de 2022.

CLEIDE FERREIRA CHAVES
PREGOEIRA

MUNICÍPIO DE PACAJÁ /ESTADO DO PARÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DE CONTRATO Nº 20220302              
ORIGEM: ARP 002 PREGÃO Nº PE SRP 006/2021
CONTRATANTE........:  FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE CONTRATADA(O).....: I J C DE AZEVEDO 
EIRELI (MATRIZ E FILIAIS).
CNPJ: 11.271.070/0001-09
OBJETO.......: fornecimento de materiais de 
limpeza, para atender as necessidades do Fundo 
Municipal de Saúde.
VALOR TOTAL..: R$ 31.567,40 (trinta e um mil, 
quinhentos e sessenta e sete reais e quarenta centavos).
PROGRAMA DE TRABALHO…: Exercício 
2021 Atividade, 2.056 Classificação econômica 
3.3.90.30.00 Material de consumo 
VIGÊNCIA: 28 de abril de 2022 a 31 de dezembro 
de 2022.

CLEIDE FERREIRA CHAVES
PREGOEIRA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CURIONÓPOLIS
AVISO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: CREDENCIAMENTO Nº 001/2022 - 
OBJETO: Contratação de empresas especializadas por 
meio de Credenciamento de Pessoas Jurídicas de direito 
privado para a prestação de serviços especializados 
em Oftalmologia aos usuários do SUS da população do 
Município de Curionópolis. DATA RECEBIMENTO DA 
DOCUMENTAÇÃO: 1º de junho de 2022. HORA: 09:00 
hs – O edital está disponível aos interessados pelo site 
www.curionópolis.pa.gov.br  – 29 de abril de 2022 – 
Elizabeth Mº S. V.  Botelho da Silva - Presidente CPL

CONDOMINIO RESIDENCIAL S&S SPE LTDA. CNPJ Nº 44.374. 
020/0001-06. Torna público que requereu a SEMMA/CASTANHAL 
LP e LI para Condomínio com o endereço Lote 8A e 10A, margem 
esquerda do rio Apéu, através do processo Nº 0106/2022.

POSTO IGARAPES EIRELI, CNPJ/MF: 41.640.211/ 
0001-76 Localizado no R. Jaçuana, S/N Cais Frente ao 
Igarapes, Bairro: Centro, Municipio: São Sebastião da Boa 
Vista, Estado do Pará, Cep: 68.820-000. Torna Público 
que recebeu da secretaria Estado do Meio Ambiente 
e Sustentabilidade sua Licença de Operação (L.0) N° 
13370/2022, Processo 2021/0000020974 com validade até 
07.04.2027 para operar como Posto Revendedor Flutuante, 
Posto de Abastecimento e Posto Varejista de Combustível. 

MTG ADMINISTRAÇÃO, ASSESSORIA E 
PARTICIPAÇÕES LTDA, inscrito no CNPJ nº 74.492. 

604/0001-39, torna público que que recebeu da 
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO 
DE BENEVIDES, a renovação da Licença de Instalação n° 

004/2022 sob Processo 428/2021 com validade de 01 ano.

A QMC TELECOM CESSÃO DE INFRAESTRUTURA 
LTDA, inscrita no CNPJ: 13.733.490/0001-87, torna 
público que recebeu da SEMMA (Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente) a Licença de Instalação nº L042122 e a 
Licença Prévia nº L042022 para atividade de implantação 
da infraestrutura de suporte aos equipamentos de 
telecomunicações, conforme o processo nº R125021, 
situado na RUA DOIS DE JUNHO, Nº 12, BAIRRO ÁGUAS 
BRANCAS – ANANINDEUA/PA (BR-PA-ANA-03772).

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTA IZABEL DO PARA.

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 011-2022-PMSIP.
A Prefeitura Municipal de Santa Izabel do 
Pará, torna publico que realizará licitação  na 
Modalidade Pregão Eletrônico SRP, que tem como 
objeto o Registro de Preços para Contratação de 
Empresa Especializada para Prestação de Serviços 
relacionados à Organização e Realização de 
Eventos da Prefeitura Municipal de Santa Izabel  do 
Pará e suas Secretarias Jurisdicionadas; SESSAO 
PÚBLICA: 12 de maio de 2022, às 10:00hs, 
horário de Brasília, www.comprasnet.gov.br. Edital 
disponível: Endereço eletrônico: http://www.
comprasnet.gov.br (UASG 455288) e TCM PA – 
Informações e-mail: pregoeiropmsip@gmail.com.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJÁS
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 04/2022

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. Data de 
abertura: 11/05/2022 às 10:00h, horário de Brasília. Edital 
disponível em: www.portaldecompraspublicas.com.br. 
Informações e-mail: cplanajas2021@gmail.com.

Edimar Corrêa Pantoja
Pregoeiro

O presidente Jair Bolsona-
ro (PL) esteve no muni-
cípio de Paragominas, a 

300 quilômetros de Belém, na 
manhã desta quinta-feira (28) 
para uma cerimônia de entrega 
de títulos de terra, no Parque de 
Exposições da cidade. Trata-se 
da primeira visita de um Pre-
sidente da República ao mu-
nicípio, o que fez a prefeitura 
decretar ponto facultativo, com 
a maioria dos comércios fecha-
dos pela manhã. 

“Enquanto vocês quiserem, 
eu serei o presidente de vocês”, 
disse Bolsonaro durante o dis-
curso, no qual também disse se 
sentir orgulhoso de ter conce-
dido o indulto presidencial ao 
deputado Daniel Silveira (PTB), 
após condenação pelo Supre-
mo Tribunal Federal. “A nossa 
liberdade não pode continuar 
sendo ameaçada”, justificou. 

Durante ato simbólico, 31 
mil títulos foram concedidos. 
Sob aplausos, o presidente afir-
mou que a média de títulos de 
terra concedidos pelo governo 
federal é de 100 mil por mês. 
“Mais do que Temer, Dilma, 
Lula e Fernando Henrique jun-
tos”, afirmou.

No caminho entre o aero-
porto do município e a sede 
do evento, Bolsonaro desceu 
em um ponto do trajeto no 

qual vários motoqueiros esta-
vam concentrados. Ele parou 
rapidamente para acenar aos 
apoiadores e também passeou 
em carro aberto até o Parque 
de Exposições. Sobre o palan-
que, Bolsonaro esteve ao lado 
de apoiadores locais e minis-
tros que acompanhavam a 
comitiva. 

Assim que chegou, ele con-
vidou ao palco uma menina 
de 8 anos que empunhava um 
cartaz escrito “Falo a verda-
de, não minto: troco a Disney, 
pelo mito”. A frase faz alusão à 
alta do dólar e ao famoso car-
taz utilizado nos protestos pelo 
impeachment da ex-presiden-
te Dilma Roussef em 2016, na 
qual crianças portavam a frase 
“Fora Dilma! Quero ir pra Dis-
ney de novo”. Apoiadores de 
diversas cidades do Pará esti-
veram em Paragominas para 
o evento, como Parauapebas, 
Dom Eliseu e São Miguel do 
Guamá, bem como apoiadores 
de outros estados, como ama-
paenses e maranhenses.

agrONegÓCiO
Para o Ministro da Agricul-

tura, Marcos Montes, trata-se 
de um dia histórico para Para-
gominas, pois o agronegócio, 
assim como o governo Bolso-
naro, mudou a vida no municí-

Bolsonaro visita o Pará
presidente esteve em paragominas, onde concedeu 31 mil títulos de terra durante ato simbólico 

Cerimônia

pio. “Inúmeras pessoas foram 
libertadas daquele tipo de polí-
tica que incentivava movimen-
tos como o MST [Movimento 
dos Sem Terra], que acabou 
porque o presidente deu digni-
dade às pessoas”, avaliou.

Boa parte do público pre-
sente no Parque de Exposi-
ções vestia verde e amarelo 
ou camisas com a imagem 
do presidente. Na opinião da 
aposentada Lucélia Maia, a vi-
sita ao presidente vai marcar a 
história da cidade. “Não podia 
deixar de vir porque é muito 
prestígio que justo o presiden-
te Bolsonaro venha aqui. Acho 
que é uma honra para quem 
mora em Paragominas”, afir-
mou ela, que esteve no evento 
acompanhada de familiares. 

  Recebido por apoiadores, Bolsonaro discursou e defendeu indulto a deputado: “Liberdade não pode ser ameaçada”

th
ia

g
o

 g
o

m
es

/a
m

a
zô

n
ia

José Ferreira da Silva tra-
balha em uma loja de equipa-
mentos agrícolas e afirma que 
a visita de Bolsonaro reafirma 
o compromisso do Governo 
Federal com o agronegócio. “É 
um governo que olha pelo Bra-
sil rural, pelo Brasil do interior. 
Então nada melhor que vir até 
Paragominas, uma cidade que 
respira o agronegócio. Aqui o 
agro é a base do nosso desen-
volvimentos”, diz.

iNVesTiMeNTOs
Nos últimos três anos foram 

investidos R$ 41,8 milhões, be-
neficiando 9.034 famílias. Des-
te total, aproximadamente R$ 
7,7 milhões foram destinados 
à construção ou reforma de 
moradias em assentamentos 
paraenses.

De acordo com Instituto 
Nacional de Colonização e 

Reforma Agrária, as famílias 
assentadas terão disponibi-
lidade de financiamento por 
meio do Crédito Instalação. As 
linhas de financiamento ga-
rantem desde a fixação na área 
de reforma agrária até a estru-
turação de empreendimentos 
nessas comunidades. A Supe-
rintendência de Desenvolvi-
mento da Amazônia esteve no 
evento, para auxiliar os benefi-
ciários com assistência técnica 
rural, capacitação e iniciativas 
que promovam o desenvolvi-
mento pós-regularização em 
parceria com outras entidades.

Veja 
mais
Use a câmera 
do seu celular 
para acessar 
o conteúdo 
multimídia.


