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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA/PA
Aviso de Licitações

MODALIDADE: Tomada de Preços n. º 003/2023, 026-
2023-000003. TIPO: Técnica e Preço. OBJETO: Contratação 
de empresa especializada na organização e realização de 
Concurso Público, para provimento efetivo de cargos de carreira 
do quadro permanente do município de Rio Maria, Estado do 
Pará. PRAZO PARA ENTREGA: O recebimento dos envelopes 
contendo documentos de habilitação (envelope nº 01), 
proposta técnica (envelope nº2) e proposta de preço (envelope 
n.º 03) ocorrerá às 09h15m do dia 06/04/2023. REGIMENTO: 
Lei Federal n. º 8.666/93 de 21 de julho de 1993 com as 
alterações da Lei n. º 8.883/94, e demais alterações posteriores 
e Lei Complementar n. º 123/2006. INFORMAÇÕES: O 
Edital completo e esclarecimentos poderão ser obtidos junto 
a CPL, das 08h00m às 12h00m, nos dias úteis. Endereço da 
Prefeitura: Av. Rio Maria, 660, Centro, CEP: 68.530-000, Rio 
Maria – PA. Fone (94) 99165-0735. Rio Maria – PA. Endereço 
eletrônico: https://riomaria.pa.gov.br/transparencia/licitacoes-
e-contratos/ Marco Rolim – Presidente da C.P.L.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJÁS
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 04/2023

A Prefeitura Municipal de Anajás/PA, através da 
Comissão Permanente de Licitação, torna público que 
realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico SRP 
nº 04/2023, Objeto: Registro de Preço para Eventual 
Aquisição de Material descartável, higiene e limpeza. Data 
de abertura: 16/03/2023 às 08:30h, horário de Brasília. 
Edital disponível em: www.portaldecompraspublicas.
com.br. Informações e-mail: cplanajas2021@gmail.com

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 05/2023
A Prefeitura Municipal de Anajás/PA, através da 
Comissão Permanente de Licitação, torna público que 
realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico 
SRP nº 05/2023, Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA 
EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
EM TRANSPORTE FLUVIAL (FORNECIMENTO DE 
PASSAGENS E TRANSPORTE DE CARGAS: ANAJÁS/
BELÉM/ANAJÁS E ANAJÁS/BREVES/ANAJÁS). Data de 
abertura: 16/03/2023 às 10:00h, horário de Brasília. 
Edital disponível em: www.portaldecompraspublicas.
com.br. Informações e-mail: cplanajas2021@gmail.com

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 07/2023
A Prefeitura Municipal de Anajás/PA, através da 
Comissão Permanente de Licitação, torna público que 
realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico SRP 
nº 07/2023, Objeto: Registro de Preço para Eventual 
Aquisição de Material de Expediente. Data de abertura: 
16/03/2023 às 11:30h, horário de Brasília. Edital 
disponível em: www.portaldecompraspublicas.com.br. 
Informações e-mail: cplanajas2021@gmail.com.

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 08/2023
A Prefeitura Municipal de Anajás/PA, através da 
Comissão Permanente de Licitação, torna público que 
realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico SRP 
nº 08/2023, Objeto: Registro de Preço para Eventual 
Aquisição de Combustíveis e derivados de petróleo. Data 
de abertura: 16/03/2023 às 14:30h, horário de Brasília. 
Edital disponível em: www.portaldecompraspublicas.
com.br. Informações e-mail: cplanajas2021@gmail.com.

Edimar Corrêa Pantoja
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ
AVISO DE FRACASSADA

TOMADA DE PREÇOS Nº 007-2022-PMSIP.
A Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará, 
torna público aos interessados que a Tomada 
de Preços N°007/2022, que tem como objeto a 
Contratação de Empresa de Engenharia Para 
Executar a Conclusão da Construção da Creche do 
Distrito de Americano do Município de Santa Izabel 
do Pará; foi declarada FRACASSADA, haja vista a 
desclassifi cação de todos os licitantes presentes.

Rosinaldo Ferreira de Freitas
PREGOEIRO CPL/PMSIP.

UNIMED

Médicos cooperados da 
Unimed Belém elegeram Lia-
ne Rodrigues como diretora-
-geral para exercer o mandato 
complementar referente ao 
período 2023-2025.O resul-
tado da votação que ocorreu 
no sábado (4), foi divulgado 
durante Assembleia Geral 
Extraordinária (AGE) realiza-
da no Hotel Sagres, na capital 
paraense, convocada pelo 
Conselho de Administração 
da rede hospitalar. “Estamos 
comprometidos em trabalhar 
e fazer tudo o que estiver ao 
nosso alcance para garantir 
que a nossa cooperativa seja 
um modelo de excelência, éti-
ca e responsabilidade social”, 
disse a eleita, que é médica ti-
tulada em Pediatria / Terapia 

Intensiva, coordenadora da 
Unidade de Terapia Intensiva 
do Hospital Pediátrico da Uni-
med Belém e cooperada da 
entidade desde 2001.

Três chapas concorreram 
no pleito e apenas 973 dos 
1.949 cooperados comparece-
ram à eleição. Do total de votos 
apurados, a Chapa 1 recebeu 
637 (65,47%); a Chapa 2, 262 
(26,93%); e a Chapa 3, 71 (7,3%). 
Foram apenas 03 (0,31%) votos 
brancos.

A administração da Uni-
med Belém está em disputa 
desde o início do ano quan-
do uma AGE conduzida pelo 
Conselho Fiscal votou pela 
destituição da atual diretoria 
executiva sob a alegação de 
que o grupo não estaria resol-

vendo os problemas � nancei-
ros da entidade e  de possíveis 
irregularidades na entrega 
de imóveis, nos altos valores 
pagos e na nomeação de uma 
colaboradora.

A defesa dos então direto-
res conseguiu uma liminar 
na 6ª Vara Cível e Empresarial 
de Belém e o grupo foi recon-
duzido aos cargos. Porém em 
8 de fevereiro, a desembarga-
dora Maria Filomena Buarque 
suspendeu a medida, sendo 
assim, a diretoria interina re-
assumiu até a nova eleição.

Na última sexta-feira (3), 
três médicos cooperados con-
seguiram uma liminar na 13ª 
Vara Cível e Empresarial de 
Belém para suspender o edital 
de convocação da AGE, porém 

horas mais tarde o agravo de 
instrumento interposto por 
representantes da diretoria 
interina da cooperativa foi de-
ferido pelo Tribunal de Justiça 
do Estado do Pará (TJPA) e o 
pleito ocorreu normalmente.
Contudo, o con� ito na coope-
rativa ainda não está sanado. 
A advogada Hannah Bibas 
Maradei, que representa a di-
retoria destituída, explica que 
todas as decisões tomadas até 
então são provisórias, visto 
que ainda não houve análi-
se do mérito do processo que 
questiona a AGE realizada em 
janeiro. Dessa forma, caso o 
pleito dos então diretores seja 
acatado, todas as demais ações 
tomadas, inclusive a eleição 
serão consideradas nulas.

Nova diretoria-geral é eleita pelos cooperados

Pessoas com idade a partir 
de 60  anos poderão re-
ceber a vacina bivalente 

contra a covid-19 a partir desta 
segunda-feira (6) Ananindeua, 
Belém e Marituba.  Além dis-
so, continua a ser contempla-
do, em todos os municípios, 
o grupo prioritário 
para imunização, 
que abrange pessoas 
imunocomprometi-
das a partir de 12 anos 
de idade, idosos em 
instituições de longa perma-
nência, trabalhadores de ins-
tituições de saúde, indígenas, 
quilombolas e ribeirinhos que 
tenham a partir de 12 anos. 
Somente na capital paraense, a 
meta é cobrir 90% desse grupo, 
que equivale a cerca de 114.354 
indivíduos.

De acordo com a Secretaria 
Municipal de Saúde (Sesma), a 
dose de reforço estará disponí-
vel em 80 salas de imunização 
pela cidade. Além dos postos 
físicos, unidades móveis leva-
rão a vacina à Praça Benedito 
Monteiro, no bairro do Gua-

má, nesta segunda; e 
à Praça do conjunto 
Cordeiro de Farias 
na terça-feira. Já em 
Marituba, a vacina 
bivalente poderá ser 

encontrada em nove unidades 
de saúde, de segunda a sexta-
-feira, no horário de 08h às 16h.

Em Ananindeua, a vacina-
ção será realizada em 40 Uni-
dades Básicas de Saúde. Em 27 
delas, o horário para a imuni-
zação será das 8h às 12h; Nas 
13 restantes, a vacinação com 
a bivalente se estende das 8h 
às 16h. Na cidade, também há 
disponibilidade da P� zer Baby, 
P� zer Adulto e Coronavac em 
um total de 40 unidades bá-
sicas de saúde. Para receber a 
vacina bivalente, é necessário 
que a pessoa tenha tomado, no 
mínimo, duas doses da vacina 
monovalente, que são os imu-
nizantes aplicados habitual-
mente, há, pelo menos, quatro 
meses. Quem não se enquadra 
no per� l do público-alvo, pode 
receber somente a versão mo-
novalente.

  A Sespa também abasteceu 12 municípios com 149 mil doses do imunizante que chegaram no último sábado
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Bivalente está disponível
A PARTIR DE HOJE, QUEM TEM 60 ANOS OU MAIS PODE PROCURAR OS POSTOS DE BELÉM, ANANINDEUA E MARITUBA 

COVID-19

CAPITAL
Atualmente, a capital está 

aplicando a Coronavac para 
primeira e segunda doses ou 
primeiro reforço em crianças 
e adolescentes com idade de 3 
a 17 anos; e para primeira e se-
gunda doses e os dois reforços 
em pessoas com idade de 18 a 
59 anos. Também estão dispo-
níveis a P� zer Baby, para início 
do esquema em crianças com 
comorbidade, de 6 meses a 2 
anos e, também, para comple-

tar o esquema de criança de 6 
meses a 4 anos – com ou sem 
comorbidade – que já tenha 
iniciado o esquema com essa 
vacina. Para se vacinar é pre-
ciso apresentar documento de 
identi� cação com foto e cartão 
de vacinação. Para as pessoas 
imunocomprometidas, além 
desses documentos, é neces-
sário apresentar laudo para a 
comprovação da condição.

Em nota, a Secretaria de 
Estado de Saúde Pública do 

Pará (Sespa) informou que re-
cebeu do Ministério da Saúde 
mais 149.040 doses da vacina 
bivalente no último sábado. 
Essas doses foram enviadas 
ao 8° e 13° Centros Regionais 
de Saúde, que abrangem Bre-
ves, Anajás, Bagre, Currali-
nho, Gurupá, Melgaço, Por-
tel, Baião, Cametá, Limoeiro 
do Ajuru, Mocajuba e Oeiras 
do Pará. A pasta foi acionada 
para informar quando novos 
lotes serão enviados

do, em todos os municípios, 


