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AVISOS, ATAS E EDITAIS

Suspensa regra que barrou 
licenciamento impresso 
VEÍCULOS 

 

FOLHAPRESS 

 

O Contran (Conselho Na-
cional de Trânsito) suspen-
deu, por determinação ju-
dicial, dois trechos da re-
solução de 15 de dezem-
bro de 2020 que impedia 
a impressão do CRV (regis-
tro de veículo) e do CLA 
(licenciamento) pelos órgãos  
de trânsito do país. 

A portaria nº 197, publica-
da nesta terça (9) no “Diá-
rio Oficial da União”, cum-
pre uma liminar do TRF4 
(Tribunal Regional Federal 
da 4ª Região), que atendeu 
recurso do Conselho Fede-
ral dos Despachantes Docu-
mentalistas do Brasil e mais 
três entidades de despachan-
tes de Santa Catarina. 

No recurso, as entidades 
alegaram que a resolução 
publicada pelo Contran vi-
olou a lei nº 14.071/2020, 
que entrará em vigor em 
12 de abril e que assegura 
a emissão dos documentos, 
por meio físico ou digital, 
conforme a preferência do  
proprietário do veículo. 

Segundo a desembargado-
ra federal Marga Inge Bar-
th Tessler, a lei busca ga-
rantir direitos de milhões 
de brasileiros excluídos do 
universo digital e, por isso, 
a expedição do documento  
impresso é necessária. 

O Ministério da Infraestru-
tura afirma que o Denatran 

(Departamento Nacional de 
Trânsito) foi notificado da 
decisão da desembargadora 
federal na semana passada e 
não irá recorrer. 

O órgão diz ainda que a 
portaria reitera a possibili-
dade de impressão do docu-
mento, sempre que o pro-
prietário assim o desejar. O 
ministério ressalta que não 
haverá a impressão do do-
cumento em papel-moeda e 
que a impressão deve ocorrer 
em papel comum. 

“A impressão deverá ser 
feita em folha A4 simples, 
branca, conforme o §1º do 
Art. 6º da Resolução 809/20 
e o proprietário poderá se-
guir imprimindo em casa ou 
em qualquer outro local, para 
sua maior comodidade. Caso 
o usuário não tenha acesso 
à internet, ele pode solici-
tar a impressão do documen-
to, na folha A4, ao Detran”,  
afirma o ministério. 

O Detran-SP afirma que 
aguarda orientação do De-
natran e que, no momen-
to, não oferece o serviço de 
impressão, mas orientações 
para que o proprietário im-
prima o documento. 

Desde o início do ano, 
os documentos dos veícu-
los são exclusivamente digi-
tais. O motorista pode aces-
sar o documento pelo apli-
cativo de celular “Cartei-
ra Digital de Trânsito” ou 
imprimir uma cópia im-
pressa, por conta própria,  
em papel sulfite branco. 

Marga Tessler: milhões de pessoas são excluídas do universo digital 
FOTO: REPRODUÇÃO 

MP visa dar alívio financeiro 
no médio e curto prazo 
ENERGIA ELÉTRICA 

 
Nicola Pamplona 
 

FOLHAPRESS 

 

A secretária-executiva do 
MME (Ministério de Minas 
e Energia), Marisete Dadald, 
esclareceu, em entrevista ao 
site Canal Energia, que a MP 
998, que traz medidas de alí-
vio na conta de luz, como a 
transferência de um volume 
de recursos que seriam des-
tinados a pesquisa para aba-
ter encargos setoriais cobra-
dos na conta de luz, buscou 
dar alívio financeiro no mé-
dio e curto prazo, até por-
que a conta-Covid vai ser  
amortizada até 2025”. 

A Aneel avalia que novas 
medidas são necessárias. A 
maior pressão sobre as con-
tas de luz ocorre num mo-
mento em que os preços dos 
combustíveis também estão 
pressionados pela recupera-
ção das cotações internacio-
nais do petróleo. 

Em janeiro, com a mu-
dança da bandeira tarifária 
de vermelha, mais cara, para 
amarela, as tarifas de ener-
gia ajudaram a puxar a in-
flação para baixo. A tendên-
cia, porém, é que voltem 
a ter impacto no índice a 
partir dos reajustes anuais 
das distribuidoras, que ocor-

rem em momentos diferen-
tes em cada estado. Os cré-
ditos tributários que a agên-
cia quer devolver ao consu-
midor foram tema de decisão 
do STF (Supremo Tribunal 
Federal) em 2017, que deter-
minou que o ICMS não pode-
ria ser considerado parte do 
faturamento das distribuido-
ras. Assim, não há incidência 
de PIS/Cofins sobre a parcela 
do faturamento que equivale  
ao imposto estadual. 

Das 53 concessionárias de 
distribuição de energia do 
país, 49 já ingressaram com 
ações contra o governo. Se-
gundo a Aneel, entre as ações 
que já transitaram em julga-
do, isto é, que não têm mais 
possibilidade de recurso, R$ 
26,5 bilhões já foram habilita-
dos para devolução na Recei-
ta Federal. “Os créditos são 
do consumidor e devem ser 
usados de modo mais bené-
fico possível”, disse o relator 
da matéria na Aneel, o diretor 
Efraim Cruz, ressaltando que 
o valor pode ser ainda “mais 
expressivo” do que os R$ 50,1 
bilhões calculados até agora. 

“Sempre defendemos que 
os créditos fossem usados 
para amenizar os reajustes 
das contas de luz”, reforçou 
Pepitone, estimando um im-
pacto anual de 5% sobre a 
conta de luz, reduzindo o ta-
manho dos reajustes. 

Conta de energia elétrica pode 
subir 13% este ano, diz Aneel 
Agência diz que previsão será inevitável sem medidas de alívio e 
propõe devolver ao consumidor R$ 50 bilhões em créditos tributários 

CONTA DE LUZ 
 

Nicola Pamplona 
 

FOLHAPRESS 

 

A Aneel (Agên-
cia Nacional de 
Energia Elétrica) 
avalia que, sem 

novas medidas de alívio, 
a conta de luz dos brasi-
leiros deve subir, em mé-
dia, 13% em 2021. Por isso, 
propõe devolver ao consu-
midor R$ 50 bilhões em 
créditos tributários em um 
prazo de até cinco anos. 

A proposta será discutida 
em consulta pública e re-
fere-se a decisões judiciais 
que retiraram o ICMS da 
base de cálculo do PIS/Co-
fins incidente na conta de 
luz. Em 2020, consumido-
res de Minas Gerais já fo-
ram beneficiados pela me-
dida, com a abatimento  
de R$ 700 milhões. 

“Estamos buscando me-
didas para conter a esca-
lada tarifária”, disse nes-
ta segunda-feira (8) o di-

As tarifas da energia elétrica são impactadas pela alta do dólar 
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pior período da pandemia. 
Na semana passada, o 

Senado aprovou a MP 
(medida provisória) 998, 
que traz medidas de alí-
vio na conta de luz, como 
a transferência de um vo-
lume de recursos que se-
riam destinados a pes-
quisa para abater encar-
gos setoriais cobrados na 
conta de luz. 

retor-geral da Aneel, An-
dré Pepitone. “As nossas 
áreas técnicas já fazem es-
timativas e sinalizam que, 
se nada for feito, o rea-
juste em 2021, na média,  
está na casa dos 13%”. 

A pressão sobre as tarifas 
vem dos impactos da alta 
do dólar no preço da ener-
gia gerada pela hidrelétrica 
de Itaipu, da escalada da in-
flação medida pelo IGPM e 
da seca sobre os reservató-
rios das hidrelétricas, que 
obriga o governo a acionar 
térmicas mais caras. 

Além disso, a usina de 
Belo Monte terá que ge-
rar menos energia de-
pois de determinação do 
Ibama (Instituto Brasilei-
ro do Meio Ambiente e 
Recursos Naturais Renová-
veis) que restringe a vazão 
de água para as turbinas  
geradoras de energia. 

No domingo, o jornal Fo-
lha de S.Paulo publicou re-
portagem mostrando que 
só o custo de térmicas a di-
esel, que estão sendo acio-
nadas para enfrentar a cri-

se, já soma R$ 5,8 bilhões, 
que terão que ser ratea-
dos entre os consumidores  
de eletricidade. 

Outro fator de pressão 
na conta de luz é o iní-
cio da cobrança de parce-
las da chamada conta-Co-
vid, empréstimo concedido 
às distribuidoras em 2020 
com o objetivo de reduzir a 
pressão sobre as tarifas no  

CÂMARA MUNICIPAL DE ACARÁ
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 
003/2021. Nº PROCESSO: 032021. Objeto: Contratação 
de pessoa jurídica, especializada no fornecimento de licença de 
uso de sistema(s) de informática de gestão pública para atender as 
necessidades da Câmara Municipal de Acará.  Fundamento Legal: 

da Mota, Presidente da Câmara Municipal de Acará. Valor Global: R$ 

Informática Ltda, CNPJ: 02.288.268/0001-04. Contrato Nº 003/2021, 
Data da assinatura: 06/01/2021. Vigência: 06/01/2021 a 31/12/2021.  
Claudia Maria Carneiro da Mota - Presidente da Câmara de Acará
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
Nº 04/2021. Nº PROCESSO: 042021. Objeto: Contratação 

pregoeiro. Fundamento Legal: Art. 25º, Inciso II da Lei nº 8.666 de 

em 09/01/2021. Claudia Maria Carneiro da Mota, Presidente da 
Câmara Municipal de Acará. Valor Global: R$ 96.000,00. Contratada: 
M E de Lima Cardoso Eireli, CNPJ nº 38.197.597/0001-89. Contrato 
Nº 004/2021, Data da assinatura: 06/01/2021. Vigência: 09/01/2021 
a 31/12/2021.

Claudia Maria Carneiro da Mota - Presidente da Câmara de Acará
CÂMARA MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA 

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 
001/2021. Tipo menor preço por item, com abertura no dia 04 de Março 
de 2021 às 10hs para Aquisição de Combustíveis (gasolina comum e diesel 
S10), para atender as demandas da Câmara Municipal de Medicilândia, 
quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 
Informações complementares e aquisição do edital poderão ser obtidos 
gratuitamente no prédio da Câmara Municipal de Medicilândia, sito a 
Travessa Cassandro Silvério s/n, Centro, Medicilândia-PA, Cep: 68.145-
000 – Sala de Licitações, no Portal dos Jurisdicionados (http://www. tcm.
pa.gov.br).

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ABAETETUBA

RETIFICAÇÃO. Na publicação do Aviso de Licitação 
do Pregão Eletrônico 014/2020-SEMAD, circulada no 
D.O.U seção 3 pág. 171, e DIÁRIO DO PARÁ pág. B13 
em 04/02/2021 e DOE nº 34.483, pág. 101 publicado no 
dia 05/02/2021. ONDE SE LÊ: Vigência: 20/01/2021 a 
12/12/2021. LEIA-SE: Vigência: 20/01/2021 a 31/12/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA
EXTRATOS DE CONTRATOS. INEXIGIBILIDADE 
Nº 005/2021-SESMAB. PROCESSO Nº 005/2021. 
Objeto: contratação de empresa especializada para fornecimento 
de Licença de uso (Locação) de Sistemas (Softwares) Integrados 
de Gestão Pública nas Áreas de contabilidade Pública (Geração 
do E-Contas TCM/PA), Licitações, Patrimônio e Publicação/
Hospedagem de ados na forma da LC 131/2009, Lei 12.527/2011 
e Decreto n° 7.185/2010 para atender a Prefeitura de Abaetetuba 
e suas Secretarias e Fundos que compõe a Esfera Administrativa 
Municipal.  Fundamento Legal: Art. 25º, Inciso II da Lei nº 8.666 de 

em 29/01/2021, pela Prefeitura Municipal de Abaetetuba a Sra. 
Francineti Maria Rodrigues Carvalho. Valor Global: R$ 180.000,00. 
Contratada: ASP-Automação, Serviços e Produtos de Informática 
Ltda, CNPJ nº 02.288.268/0001-04. Contrato Nº 2021/005-CPL-
SEMAD. Valor R$ 45.000,00; Contrato Nº 2021/006-CPL-SEMEC. 
Valor R$ 45.000,00; Contrato Nº 2021/007-CPL-SEMAD. Valor R$ 
45.000,00; Contrato Nº 2021/008-CPL-SEMAS. Valor R$ 45.000,00. 
Data da assinatura: 01/02/2021. Vigência: 01/02/2021 a 01/02/2022. 
INEXIGIBILIDADE Nº 006/2021 SESMAB. PROCESSO 
Nº 006/2021. Objeto: contratação de empresa especializada para 
fornecimento de Licença de uso de Sistemas DE Informática para 
Gestão Pública voltado a Tributário (Web) com NFS-e (Nota Fiscal 
de Serviços Eletrônica); para atender a Prefeitura Municipal de 
Abaetetuba.  Fundamento Legal: Art. 25º, Inciso II da Lei nº 8.666 

29/01/2021, pela Prefeitura Municipal de Abaetetuba a Sra. Francineti 
Maria Rodrigues Carvalho. Valor Global: R$ 60.000,00. Contratada 
sistemas Inteligentes e Automação Produtiva Ltda - Me, CNPJ nº 
16.166.632/0001-54. Contrato Nº 2021/009-CPL-SEMAD. Valor R$ 
60.000,00. Assinatura 01/02/2021. Vigência: 01/02/2021 a 01/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA
EXTRATOS DE CONTRATOS. CONTRATO 
20210013. Espécie: Pregão Eletronico nº 9-026/2020 - SEMUSB. 
Contratante: Secretaria Municipal de Saúde. Contratado: Centro 
de Diagnostico de Barcarena Eireli, CNPJ: 09.268.313/0001-08. 
Objeto: contratação de empresa para a prestação de serviços 
de exames médicos e clínicos especializados, para atender as 
necessidades da Secretaria de Saúde do Municipio de Barcarena, 
Estado do Pará. Fundamento Legal: Lei nº 8666/93. Valor Total: R$ 
386.300,00. Vigência do Contrato de 12/01/2021 a 12/01/2022. 10 
- 10.15; 10.302.0061.2.099; 3.3.90.39.00; 3.3.90.39.26. Assinatura 
do contrato: 12/01/2021. CONTRATO 20210014. Espécie: 
Pregão Eletronico nº 9-026/2020 - SEMUSB. Contratante: 
Secretaria Municipal de Saúde. Contratado: Poligastro Endoscopia 
Avançada Ltda, CNPJ: 26.352.923/0001-04. Objeto: contratação 
de empresa para a prestação de serviços de exames médicos 
e clínicos especializados, para atender as necessidades da 
Secretaria de Saúde do Municipio de Barcarena, Estado do Pará. 
Fundamento Legal: Lei nº 8666/93. Valor Total: R$ 62.900,00. 
Vigência do Contrato de 12/01/2021 a 12/01/2022. 10 - 10.15; 
10.302.0061.2.099 3.3.90.39.00; 3.3.90.39.26. Assinatura do 
contrato: 23/01/2021.
RETIFICAÇÃO. Na publicação do extrato de Contrato 

publicado no D.O.U, seção 3, pag. 164, FAMEP, Ano XII , Nº 2665, 
pag. 7 e no Diário do Pará que circulou dia 28 de janeiro de 2021. 
ONDE SE LÊ 07.874.837/0001-10. LEIA-SE 07.847.837/0001-10. 
As demais informações permanecem inalteradas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO. ESPÉCIE: 2º Termo 
Aditivo de Contrato Nº 1601002-2019. Dispensa nº 07/2019-001. 
Objeto: Locação de Imóvel Para Funcionamento da Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente. Contratado: Maria Miriam Vieira 
Romariz. CPF nº: 430.878.172-87. Fund. Legal: Art. Nº 57, 
Inciso II da Lei nº 8.666/93. Assinatura: 28/12/2020. Francisco 
Ferreira Freitas Neto - Prefeito. ESPÉCIE: 13º Termo aditivo de 
contrato nº 20140178. Objeto: Prorrogação de prazo da vigência 
do contrato para construção de duas quadras esportivas cobertas 
em escolas da rede municipal de ensino na cidade de Capanema. 
Empresa: Alvorada Construções & Comércio Ltda-Epp, CNPJ: 
83.302.976/0001-46. Fund. Legal: art. 57, § 1º da Lei nº 8.666/93 e 
alterações posteriores. Assinatura: 01/12/2020. Francisco Ferreira 
Freitas Neto - Prefeito Municipal.
TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº 0303002/2017. 
INEXIGIBILIDADE Nº 06/2017-017. Objeto: Prestação 
de serviços médicos através de atendimento consultas médicas 
especializadas na área de Ortopedia para atender a Secretaria 
Municipal de Saúde. Contratado: Clinica Mais Vida de Medicina 
Diagnóstica Ltda. CNPJ nº 05.097.571/0001-00. Vigência: 12 
meses. Fund. Legal: Art. 57, Inciso II da Lei nº 8.666/93. Assinatura: 
28/12/2020. Francisco Ferreira Freitas Neto - Prefeito Municipal.
EXTRATOS DE CONTRATOS. CONTRATO Nº 
0801001-2021-INX. Nº 6/2021-003. Contratante: Município 
de Capanema/Prefeitura Municipal. Contratado: A.M.S. de Almeida 
Clinica Medica Eireli sob o CNPJ nº 33.146.207/0001-28 Objeto: 
Prestação de serviços médicos de consultas especializadas em 
psiquiatria a usuários do SUS, encaminhados pela Secretaria 
Municipal de Saúde. Fundamento Legal: Art. 25, inciso II, c/c 13 
inciso II da Lei Federal nº 8.666/93. Vigência: 12 (doze) meses. 
Valor Global: R$ 140.904,00. Data de Assinatura: 08/01/2021. 
CONTRATO Nº 0801002-2021-INX. Nº 6/2021-004. 
Contratante: Município de Capanema/Prefeitura Municipal. 

51 Objeto: Prestação de serviços médicos de consultas 
especializadas em otorrinolaringologista a usuários do SUS, 
encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde. Fundamento 
Legal: Art. 25, inciso II, c/c 13 inciso II da Lei Federal nº 8.666/93. 
Vigência: 12 (doze) meses. Valor Global: R$ 148.800,00. Data de 
Assinatura: 08/01/2021.
AVISOS DE RATIFICAÇÃO. INEXIGIBILIDADE Nº 
6/2021-003. Objeto: Prestação de serviços médicos de consultas 
especializadas em psiquiatria a usuários do SUS, encaminhados 
pela Secretaria Municipal de Saúde. Fundamento Legal: art. 25, 
inciso II c/c Art. 13, inciso II da Lei nº. 8.666/93. Vigência: 12 (doze) 

Francisco Ferreira Freitas Neto, Prefeito. INEXIGIBILIDADE 
Nº 6/2021-004. Objeto: Prestação de serviços médicos de 
consultas especializadas em otorrinolaringologista a usuários 
do SUS, encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde. 
Fundamento Legal: art. 25, inciso II c/c Art. 13, inciso II da Lei nº. 
8.666/93. Vigência: 12 (doze) meses. Valor Global: R$ 148.800,00. 

Prefeito 
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 004/2021- PMC – SRP. Objeto: Registro de preço para 
contratação de serviços de malharia em geral, para atender a 
Prefeitura Municipal de Capanema e suas Secretarias. Sessão 
Pública: 22/02/2021 às 09h, horário de Brasília. Edital disponível 
em: www.portaldecompraspublicas.com.br. Informações e-mail: cpl.
capanema2017@gmail.com.

Laise Martins Leal - Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO POÇO
AVISOS DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL SRP 
Nº 006/2021. A Prefeitura Municipal de Capitão Poço, torna público 
que fará realizar as 09:00 hs do dia 24/02/2021, Pregão Presencial 
nº 006/2021 - SRP, o menor preço por item, que visa Contratação de 
empresa para prestação de serviço de agenciamento de passagens 
aéreas nacionais e internacionais, na forma do sistema de registro 
de preços, para atendimento da administração pública municipal de 
Capitão Poço. PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 007/2021. 
Pregão Presencial para Registro de Preços nº 007/2021, a menor 
preço por item, que visa o registro de preço para possível aquisição de 
materiais de expediente, destinados ao atendimento da administração 
pública municipal, secretarias e fundos, a realizar-se na sala da CPL/
PMCP no dia 25/02/2021 às 09:00 horas. Os pregões serão realizados 
na sala da CPL/PMCP. Os Editais encontram-se a disposição no horário 
de 08:00 as 12:00 - Av. Moura Carvalho, 1255 – Setor e Licitações, 
valor do Edital impresso R$ 50,00, informações (91)3468-1390.

João Gomes de Lima - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CUMARU DO NORTE/PA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021

O Município de Cumaru do Norte - PA, torna público, 
para o conhecimento dos interessados, que realizara 
licitação, no dia 02 de março de 2021 às 09h30min 
(horário de Brasília), Processo Licitatório nº 02/2021 
modalidade Pregão Eletrônico nº 002/2021, tipo 
Menor Preço por Item. Local: Portal de Compras do 
Governo Federal– www.comprasgovernamentais.
gov.br. Objeto: registro de preços para aquisição 
de medicamentos hospitalar, medicamentos 
atenção básica de saúde/assistência farmacêutica, 
medicamentos controlados, material técnico e 
insumos hospitalar, insumos para atenção básica, 
vigilância em saúde, material para raio-x, instrumental 
cirúrgico hospitalar, aparelhos e equipamentos 
hospitalar e equipamentos para saúde bucal para 
atender a demandas da rede pública de saúde do 
município de Cumaru do Norte PA. O edital completo 
estará à disposição no endereço supracitado. Mais 
informações no site www.compras governamentais.
gov.br, www.pmcn.pa.gov.br e-mail licitacao@pmcn.
pa. gov. br; Cumaru do Norte – PA, 08 de fevereiro de 
2021. Railane Barbosa Almeida: Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021
O Município de Cumaru do Norte - PA, torna público, 
para o conhecimento dos interessados, que realizara 
licitação, no dia 04 de março de 2021 às 09h30min 
(horário de Brasília), Processo Licitatório nº 03/2021 
modalidade Pregão Eletrônico nº 003/2021, tipo 
Menor Preço por Item. Local: Portal de Compras do 
Governo Federal – www.comprasgovernamentais.
gov.br Objeto: registro de preço para aquisição de 
equipamentos e material permanente de laboratório 
para a unidade de atenção especializada em saúde do 
município de cumaru do Norte-PA. O edital completo 
estará à disposição no endereço supracitado. Mais 
informações  www.comprasgovernamentais.gov.br, 
www.pmcn.pa. gov.br e-mail licitacao@pmcn.pa.gov.
br; Cumaru do Norte – PA, 08 de fevereiro de 2021. 
Railane Barbosa Almeida: Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021
O Município de Cumaru do Norte - PA, torna público, 
para o conhecimento dos interessados, que realizara 
licitação, no dia 04 de março de 2021 às 13h00min 
(horário de Brasília), Processo Licitatório nº 04/2021 
modalidade Pregão Eletrônico nº 004/2021, tipo 
Menor Preço por Item. Local: Portal de Compras do 
Governo Federal – www.comprasgovernamentais.gov.
br Objeto: registro de preço para aquisição de veículo 
rodoviário, objetivando atender as necessidades da 
secretaria municipal de obras e serviços de Cumaru 
do Norte PA. O edital completo estará à disposição 
no endereço supracitado. Mais informações no site: 
www.comprasgovernamentais.gov.br, www.pmcn.pa. 
gov.br e-mail licitacao@pmcn.pa.gov.br; Cumaru do 
Norte – PA, 08 de fevereiro de 2021. Railane Barbosa 
Almeida: Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021
O Município de Cumaru do Norte - PA, torna público, 
para o conhecimento dos interessados, que realizara 
licitação, no dia 05 de março de 2021 às 09h30min 
(horário de Brasília), Processo Licitatório nº 05/2021 
modalidade Pregão Eletrônico nº 005/2021, tipo 
Menor Preço por Item. Local: Portal de Compras do 
Governo Federal – www.comprasgovernamentais.
gov.br Objeto: registro de preços destina-se à 
contratação de empresa especializada para 
realização de exames laboratoriais, visando atender 
às necessidades da secretaria municipal de saúde 
de cumaru do norte pá, destinado exclusivamente 
à participação de microempresas e empresas de 
pequeno porte, conforme art. 48 e incisos da lei 
complementar nº 123/2006 com redação determinada 
pela lei complementar nº 147/2014. O edital completo 
estará à disposição no endereço supracitado. Mais 
informações no site: www.comprasgovernamentais.
gov.br, www.pmcn.pa. gov.br e-mail licitacao@pmcn.
pa.gov.br; Cumaru do Norte – PA, 08 de fevereiro de 
2021. Railane Barbosa Almeida: Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021
O Município de Cumaru do Norte - PA, torna público, 
para o conhecimento dos interessados, que realizara 
licitação, no dia 05 de março de 2021 às 14h00min 
(horário de Brasília), Processo Licitatório nº 06/2021 
modalidade Pregão Eletrônico nº 006/2021, tipo 
Menor Preço por Item. Local: Portal de Compras do 
Governo Federal – www.comprasgovernamentais.
gov.br Objeto: registro de preço para a futura e 
eventual contratação de empresa, através do sistema 
de registro de preços, para prestação de serviços 
funerários (com fornecimento de urnas funerárias 
e translado fúnebre terrestre) aos cidadãos e às 

e risco social no município de Cumaru do Norte 
PA, atendendo as necessidades da secretaria 
municipal de assistência social. O edital completo 
estará à disposição no endereço supracitado. Mais 
informações no site: www.compras governamentais.
gov.br, www.pmcn.pa.gov.br e-mail licitacao@pmcn.
pa.gov.br; Cumaru do Norte – PA, 08 de fevereiro de 
2021. Railane Barbosa Almeida: Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021
O Município de Cumaru do Norte - PA, torna público, 
para o conhecimento dos interessados, que realizara 
licitação, no dia 25 de fevereiro de 2021 às 09h30min 
(horário de Brasília), Processo Licitatório nº 07/2021 
modalidade Pregão Eletrônico nº 007/2021, tipo 
Menor Preço por Item. Local: Portal de Compras do 
Governo Federal – www.comprasgovernamentais.gov.
br Objeto: Registro de preço para aquisição parcelada 

objetivando atender as demandas da prefeitura, 
secretarias e Fundos Municipais de Cumaru do 
Norte-PA. O edital completo estará à disposição no 
endereço supracitado. Mais informações no site: www.
compras governamentais.gov.br, www.pmcn.pa.gov.
br, e-mail licitacao@pmcn.pa.gov.br.

Cumaru do Norte/PA, 08 de fevereiro de 2021.
Railane Barbosa Almeida - Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
GARRAFÃO DO NORTE 
AVISO DE PRORROGAÇÃO

DE PRAZO
O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Garrafão 
do Norte, torna publico para o conhecimento de 
todos os interessados que a Licitação PREGÃO 
ELETRONICO 001/2021 - SRP
prorrogado a data para o dia 19/02/2021, as 
09:00h, licitação ocorrera no https://www.
portaldecompraspublicas.com.br. 

Garrafão do Norte, 10 de Fevereiro de 2021
Higor Romão

Presidente da CPL

PREFEITURA MUN. DE MOJUÍ DOS CAMPOS
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N° 
002/2021-SEMGA. Objeto: Contratação de empresa nos serviços de 

de circulação regional, para atender as necessidades das Unidades 
Administrativas da Prefeitura Municipal de Mojuí dos Campos. Abertura: 26 
de fevereiro de 2021, às 09h00min, na Sala de Licitação da SEMGA situada 
na rua Lauro Sodré, s/n – bairro.  Esperança, CEP 68.129-000 –Mojuí dos 
Campos-PA. O Edital poderá ser obtido na própria Secretaria no horário de 
8h as 13h ou via email: licitacao@mojuidoscampos.pa.gov.br.

Leandro Coutinho Nogueira - Pregoeiro Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
MONTE ALEGRE (PA)

PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2021
Objeto: Serviço mensal de acesso a internet 
com link redundante, por meio de cabos, modens, 

as Secretarias e Fundos desta prefeitura, zona 
urbana e rural deste município. Abertura: dia 

Contato:

Jairo Castro da Silva - Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA
AVISO DE ALTERAÇÃO. O aviso de licitação circulado 
no dia 09/02/2021 no DOU/IOEPA/J.C.G, referente ao P.E 
n° 1/2021-0001, que tem por objeto: Registro de preço para 
eventual Aquisição de Combustível e Derivados do Petróleo 
para atender a Demanda da Prefeitura, Secretarias e Fundos 

para o dia 25/02/2021. O restante permanece sem alteração.
Áureo Bezerra Gomes - Prefeito Municipal PMP/PA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTA CRUZ DO ARARI

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRONICO SRP 
Nº 9/2021-001. Tipo Menor Preço. Registro de Preço para futura e 
eventual Contratação de uma empresa especializada em Fornecimento 
de Combustível em Posto Flutuante in Loco e derivados de Petróleo, 
bem como, recarga de gás Liquefeito de Petróleo (GLP-13kg) e 
Aquisição de vasilhames para Gás (GLP-13kg, com transporte incluso 
para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Santa Cruz 
do Arari, Secretarias Integradas e Fundos Municipais.  Abertura: 
22/02/2021 ás 15:00. Edital e informações no site: www.tcm.pa.gov.br 
e site https://www.santacruzdoarari.pa.gov.br/, e no Portal de compras 
públicas:  https://www.portaldecompraspublicas.com.br. Marianne 
Souza da Silva - Pregoeira Municipal.
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. O 
Presidente da Comissão de licitação do Município de Santa Cruz do 
Arari, através da(o) Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Arari, em 

Municipal de Santa Cruz do Arari, faz publicar o extrato resumido do 
processo de Inexigibilidade de Licitação a seguir: Objeto: Contratação 
de pessoa jurídica para prestação de serviços de consultoria  técnica, 
no âmbito da Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Arari,  Secretarias 
integradas e fundos municipais, compreendendo no acompanhamento,  
aperfeiçoamento e modernização dos serviços destinados as áreas 
de compras,  licitações e contratos administrativos, operando e 
capacitando os servidores  pela instrução do processo administrativo 
e a utilização dos Sistemas de  Licitação (ASPEC, COMPRASNET, 
Portal de Compras publicas, Portal dos  juridiscionados (TCM/PA) e 
Geo - Obras (TCM/PA)). Favorecido: R. F. Coutinho de Souza. Valor: 
R$ 102.000,00 (cento e dois mil reais). Fundamentação Legal: art. 25, 
inciso II, c/c o art. 13, inciso III da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. 
Declaração de Inexigibilidade: emitida pelo Presidente da Comissão 

Pamplona, na qualidade de ordenador(a) de despesas.

LEILÃO DE IMÓVEIS ONLINE 26/02 -15H

Otavio Lauro Sodré Santoro
Leiloeiro Oficial JUCESP nº 607

LOTE 07 - BENEVIDES/PA. Bairro Colônia de Mari tuba. Nona travessa da Colônia 

Mari tuba ( l t . nº 807). Casa. Áreas totais: terr. 460,00m² (conta no RI 00ha, 04a, 60ca) e 

contr. est imada no local  265,00m². Matr. 5.034 do RI de Santa Izabel do Pará/PA. Obs.: 

Construção pendente de averbação no RI. Imóvel inter l igado f is icamente com imóvel de 

terceiro que não integra a presente venda. Regular ização e encargos perante os órgãos 

competentes, inclusive com terceiros de eventual avanço de edif icação, divergência de 

área, indiv idual ização f ís ica da inter l igação/unif icação com o imóvel de terceiro, correrão 

por conta do comprador. O pagamento de eventuais dív idas existentes de IPTU, será de 

exclusiva responsabi l idade do arrematante, sem direi to a reembolso. Ocupado.  Lance 
Inicial:  R$ 18.000,00 .  Pagamento: valor do arremate mais comissão de 5% ao Lei loeiro. 

Cond. de venda nos si tes: banco.bradesco/ le i loes e www.sodresantoro.com.br. Efetuar o 

cadast.prévio no si te do Lei loeiro, conforme desc. no edita l .  Dados e valores, sujei tos a 

al terações até a data do le i lão. Inf . :  11 2464-6464 ou af@sodresantoro.com.br.

TRAMONTINA BELÉM S.A.
Belém/PA - CNPJ nº 14.068.605/0001-29

AVISO AOS ACIONISTAS
Comunicamos aos Senhores Acionistas 
que se encontram à sua disposição, na 
sede social da Companhia sita no Distrito 
Industrial de Icoaraci, Av. Principal, 700, 
Setor C, Quadra 2, em Belém, PA, os 
documentos a que se refere o Artigo 133 da 
Lei 6404/76, relativos ao exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2019.

Belém, em 27 de janeiro de 2020.
Clovis Tramontina - Presidente do 

Conselho de Administração

TRAMONTINA NORTE S.A.
Belém/PA - CNPJ nº 14.098.057/0001-80 

AVISO AOS ACIONISTAS
Comunicamos aos Senhores Acionistas 
que se encontram à sua disposição, na 
sede social da Companhia sita no Distrito 
Industrial de Icoaraci, Av. Principal, 700, 
Setor C, Quadra 2, em Belém, PA, os 
documentos a que se refere o Artigo 133 da 
Lei 6404/76, relativos ao exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2020.

Belém, em 08 de fevereiro de 2021.
Clovis Tramontina - Presidente do 

Conselho de Administração


