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PEDIDO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO 
AMBIENTAL

HNC SILVA COMERCIO LTDA, CNPJ nº 47.400.231/ 
0001-56, torna público que está requerendo 
a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de 
Castanhal – SEMMA/CASTANHAL a DISPENSA DE 
LICENCIAMENTO AMBIENTAL para a atividade 
de Comércio varejista de mercadorias em geral, 
com predominância de produtos alimentícios – 
minimercados, mercearias e armazéns, com o 
endereço na Alameda Osasco nº 2520-A Quadra Z 
Lote 2, bairro: Estrela, CEP: 68.743-280, Castanhal 
–PA através do processo Nº 0322/22/PROC.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 8/2022-062
Abertura dia 10/11/2022, às 09:00 horas, no Portal 
Compras Publicas, tipo Menor Preço global, Objeto 
registro de preços para eventual contratação 
de serviços de locação, instalação e suporte 
técnico de solução de vide monitoramento, com 
disponibilização de todos os materiais para a 
execução do serviço, incluindo mão de obra, para 
atender as necessidades de todas as secretarias 
municipais de Tucuruí-PA Tucuruí/PA, 27/10/2022. 
FERNANDO BARROS LIMA. Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D’ARCO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022PMDP
O Município de Pau D'arco, através Setor de Licitação 
da PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D’ARCO-PA, torna 
público que às 09:00 horas do dia 14 de NOVEMBRO de 
2022, fará realizar licitação na modalidade TOMADA DE 
PREÇOS, tipo menor preço Global, para CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PAVIMENTAÇÃO 
ASFÁLTICA (CBUQ) NOS LOGRADOUROS: RUA ANTÔNIO 
JOSÉ DE SÁ, RUA DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, RUA 
JOSÉ PEREIRA DE ABREU, RUA MANOEL PEREIRA DA 
SILVA E RUA VALDIVINO PEREIRA DE OLIVEIRA PINTO 
– MUNICÍPIO DE PAU D’ARCO-PA, EM ATENDIMENTO AO 
CONVÊNIO DE REPASSE Nº 896145/2019-MDR/CAIXA, 
em conformidade com as especifi cações técnicas contida 
nos anexos do edital. de acordo com o que determina a 
legislação vigente, a realizar-se no prédio da Prefeitura 
Municipal de Pau D’Arco-PA. O procedimento licitatório 
obedecerá ao disposto na Lei nº 8.666 de 21/06/1993, 
com as alterações posteriores que lhe foram introduzidas. 
O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos 
interessados Portal da Prefeitura na URL https://paudarco.
pa.gov.br/licitacoes-e-contratos/ e no Mural das Licitações 
do TCM/PA, a partir da publicação deste Aviso. Pau D'arco 
- PA, 26 de outubro de 2022. Cleiton Herminio Dos Santos. 
Presidente da Comissão de Licitação.

Edital de Leilão Público nº 3101/0222 - 1° Leilão e nº 3102/0222 - 2° Leilão
A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA, por meio da CN Manutenção de Bens, torna 
público aos interessados que venderá, pela maior oferta, respeitado o preço mínimo de 
venda, constante do anexo II, deste Edital, no estado físico e de ocupação em que se 
encontra(m), imóvel (is) recebido (s) em garantia, nos contratos inadimplentes de Alienação 
Fiduciária, de propriedade da CAIXA. O Edital de Leilão Público - Condições Básicas, 
do qual é parte integrante o presente aviso de Venda, de 18/11/2022 até 28/11/2022, no 
primeiro leilão, e de 04/12/2022 até 13/12/2022, no segundo leilão, em horário bancário, 
nas Agências da CAIXA situadas em todo território nacional e no escritório do Leiloeiro 
RUDIVAL ALMEIDA GOMES JUNIOR, no endereço Avenida Luís Viana Filho, 6462, Sala 
509-A, Empresarial Wall Street, Patamares, Salvador/BA - CEP: 41.730-101, telefones 
71/3327-2999 (fixo) e 71/98146-8452 (What’s APP) e atendimento de segunda a sexta-feira 
de 9:00h às 17:00hs, site www.rjleiloes.com.br. O Edital estará disponível também no 
site www.caixa.gov.br/imoveiscaixa. O 1° Leilão realizar-se-á no dia 29/11/2022, às 10h, 
no site www.rjleiloes.com.br , na presença dos interessados ou seus procuradores que 
comparecerem no ato. Os lotes remanescentes, não vendidos no 1° Leilão, serão ofertados 
no 2° Leilão no dia 14/12/2022 às 10hs, no site www.rjleiloes.com.br, na presença dos 
interessados ou seus procuradores que comparecerem no ato.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CN MANUTENÇÃO DE BENS

AVISO DE VENDA

MINISTÉRIO DA 
ECONOMIA

GOVERNO 
FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE 

E TRÂNSITO – SMT
AVISO DE REPETIÇÃO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS nº 001/2022 -SMT
A Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito-
SMT, torna público para conhecimento dos 
interessados que fará realizar a sessão pública 
da TOMADA DE PREÇO nº 001/2022, tendo como 
objeto a Contratação de empresa especializada 
para construção de faixas elevadas de travessia 
de pedestres na Cidade de Santarém. Abertura: 
11/11/2022 às 9:30, na sala de reunião da 
sede Administrativa da SMT, sito a Av. Sergio 
Henn, nº 635, Aeroporto Velho, Santarém – Pa, 
conforme edital e documentos disponibilizados 
no sitio: www.santarem.pa.gov.br

Santarém, 27 de outubro de 2022.
Roberto César Lavor dos Santos

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJÁS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

2° Termo Aditivo de Reequilíbrio econômico 
fi nanceiro. Origem: Pregão Eletrônico SRP nº 
03/2022, Objeto: Registro de Preço para eventual 
aquisição de Combustíveis e Derivados de Petróleo. 
Contrato nº 50/2022. Contratante: Prefeitura 
Municipal de Anajás. Contratado: AUTO POSTO 
LONAJU LTDA, CNPJ nº 27.971.891/0001-80. 
Contratado: AUTO POSTO LONAJU LTDA, CNPJ 
nº 27.971.891/0001-80. Contrato nº 52/2022. 
Contratante: Prefeitura Municipal/Secretaria de 
Saúde de Anajás. Contratado: AUTO POSTO LONAJU 
LTDA, CNPJ nº 27.971.891/0001-80. Contrato 
nº 53/2022. Contratante: Prefeitura Municipal/
Secretaria de Trabalho e Promoção Social de Anajás. 
Contratado: AUTO POSTO LONAJU LTDA, CNPJ nº 
27.971.891/0001-80. Valor do Item 01(GASOLINA 
COMUM): R$ 7,19 ajustado para R$ 6,15; e Item 02 
(OLEO DIESEL S500): R$ 6,28, ajustado para R$ 
7,98. Data da Assinatura 25/10/2022. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJÁS
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 10/2022
A Prefeitura Municipal de Anajás, por 
intermédio da Comissão Permanente de 
Licitação, torna público que realizará 
licitação na modalidade Pregão Eletrônico 
SRP nº 10/2022. OBJETO: REGISTRO DE 
PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 
MOBILIÁRIO E CARTEIRAS ESCOLARES: 
Data de abertura 09/11/2022 às 11:00h, 
horário de Brasília. Edital disponível em: 
www.portaldecompraspublicas.com.br. 
Informações e-mail: cplanajas2021@
gmail.com.

Edimar Corrêa Pantoja
Pregoeiro

==

Moradores dizem que alagamentos ocorrem há mais de um ano

ÁGUA INVADE LOJAS NO BAIRRO ALMIR
GABRIEL E DÁ PREJUÍZO A COMERCIANTES

junto com a gente
FAÇA A NOTÍCIA

Vitória Reimão, estagiária sob 
supervisão de Eduardo Laviano

www.oliberal.com/eu-reporter

O projeto “Eu Repórter” busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, 
incentivando o jornalismo comunitário e colaborativo. Para participar, compartilhando 
histórias, denúncias e sugestões de matérias com a Redação, acesse www.oliberal.com/
eu-reporter. Você também pode conectar usando o QR Code ao lado ou pelo WhatsApp 
(91) 98565-7449. As denúncias também podem ser anônimas. A equipe de reportagem irá 
checar as informações e publicar o conteúdo em todas nossas plataformas.

Moradores e donos 
de lojas localiza-
das na avenida 

Deputado João Batista, no 
bairro Almir Gabriel, em 
Marituba, denunciaram à 
equipe do Eu Repórter os 
alagamentos constantes 
na região. 

Os denununciantes a� r-

mam que o problema já pro-
vocou uma série de perdas 
� nanceiras. “Eu comecei a 
trabalhar aqui em janeiro 
deste ano e já aconteceram 
vários outros problemas 
com alagamentos. Nin-
guém faz nada, tentamos 
falar com as autoridades da-
qui, mas ninguém resolve o 

problema”, disse uma lei-
tora, que pediu para não 
ter o nome divulgado. 

Segundo os relatos, 
o avanço da água para 
dentro das lojas dani� cou 
parte das mercadorias. “A 
gente precisa parar tudo 
pra limpar a loja, se não 
limparmos � ca fedendo 
e a água traz tudo: sujei-
ra, doenças e líquidos de 
vala”, acrescentou.

Em nota, a Prefeitura 
Municipal de Marituba 
informou que vem rea-
lizando serviços de dre-
nagem, terraplanagem 
e asfaltamento em doze 
ruas do bairro Almir Ga-
briel, e que acrescentou 
as transversais que cor-
tam a rua Deputado João 
Batista. “Os serviços têm 
como � nalidade dar va-
zão às águas na rua prin-
cipal do bairro, trazendo 
melhorias na qualidade 
de vida e prevenindo ala-
gamentos no local. Só de 
asfaltamento foram mais 
de 5 quilômetros de vias já 
pavimentadas”.

  Em nota, prefeitura disse que vem realizando obras no bairro
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A forte chuva que caiu 
sobre Marabá nesta terça-
-feira, 25, resultou em vários 
pontos de alagamento pela 
cidade, sobretudo no nú-
cleo Nova Marabá. O 
temporal se iniciou 
por volta das 16h e 
entrou pela noite. 
Como consequên-
cia, bueiros trans-
bordaram e a água 
avançou para as resi-
dências e estabeleci-
mentos comerciais. 

Vídeos postados 
nas redes sociais 
por moradores deixaram à 
mostra os transtornos. A Es-
cola Estadual de Ensino Mé-
dio Pequeno Príncipe, por 
exemplo, foi rapidamente 
alagada. Alunos foram obri-
gados a suspender móveis 
e amontoar materiais esco-
lares sobre as mesas numa 
tentativa para proteger da 
água. Ontem as aulas preci-
saram ser suspensas. 

Outro ponto de alaga-
mento foi a BR-230, a Tran-
samazônica. Nas redes 
sociais, vídeos divulgados 

mostram o trecho próximo 
ao shopping da cidade de-
baixo d’água. Por ali, os mo-
toristas precisaram de mui-
to cuidado. Nesta quarta, a 

água deu lugar à lama. 
Já nas Folhas 21 e 

22, que são cortadas 
pelo canal conhecido 
como Grota Crimino-
sa, moradores relata-
ram que o volume de 
água subiu em ques-
tão de minutos. Pontes 
e passarelas de pedes-
tres amanheceram co-
bertas pelo lixo e pelo 

mato arrastados pela enxur-
rada. “Isso aí acontece todo 
ano. Não tem para onde a 
água escoar porque, quando 
chove assim, é muita água 
descendo essa grota. Essa 
galeria é muito pequena 
para a quantidade de chuva 
que cai no inverno”, disse 
Carmen Lúcia da Silva, que 
mora há 23 anos na Folha 21.

A reportagem tentou 
contato com a Secretaria de 
Comunicação da Prefeitura 
de Marabá, mas não obteve 
retorno até o fechamento.

Temporal deixa vários 
pontos de alagamento

  Ruas alagadas exigiram paciência e muita atenção dos motoristas
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