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AVISOS, 
ATAS E 
EDITAIS

A crise e o culpado 

ZUENIR VENTURA 
AGÊNCIA GLOBO 

 

P ouco antes de 
o procurador-
geral da República, 

Augusto Aras, solicitar ao 
STF — e conseguir — 
a abertura de inquérito 
para apurar a conduta 
de Eduardo Pazuello 
durante a crise da saúde 
no Amazonas, o próprio 
ministro da Saúde 
embarcava para Manaus 
para “ficar o tempo 
que for necessário”, 
sem previsão de  
“voo de volta”. 

Os protestos aconteceram 
num momento 
desfavorável para 
Bolsonaro, em que a 
sua popularidade está 
em queda. Duas recentes 
pesquisas do Datafolha 
justificam o mau humor 
que atrapalhou sua visão. 
Uma aponta o aumento 
dos descontentes: 40% 
da população avaliam sua 
atuação como ruim ou 
péssima, ao contrário dos 
32% da edição anterior da 
sondagem, no começo de 
dezembro. 
 
Outra indica que 46% 
acham que João Doria fez 
mais contra a pandemia 
que Bolsonaro. Aliás, o 
principal inimigo político 
de Bolsonaro soube 
faturar a aprovação 
do uso emergencial da 
CoronaVac, a vacina que 
ele sempre defendeu, e 
Bolsonaro rejeitou, pelo 
menos até a embaixada 

Enquanto isso, 
movimentos de direita e 
esquerda saíam às ruas 
de 18 capitais, apoiando 
a vacinação e pedindo 
o impeachment 
de Bolsonaro, que 
respondeu com ironia: 
“Vi uma carreata 
monstro de uns dez 
carros”. Na verdade, 
ele viu mal. Em São 
Paulo, a fila de carros 
na Avenida Paulista era 
de perder de vista 
e, no Rio, a carreata 
formava uma fila de 
quatro quilômetros de 
automóveis, motos e 
bicicletas. 

Bolsonaro apela para que 
caminhoneiros não façam greve 
A Petrobras aumentou o preço médio do diesel nas refinarias em 4,4% 
nesta terça-feira (26) e paralisação pode ocorrer a partir de 1 de fevereiro 

que até a semana passa-
da minimizava as chan-
ces de uma uma gre-
ve nacional de caminho-
neiros, mudou de tom 
em relação à paralisação, 
como mostrou a Folha. 

Na terça, a confederação 
disse ter sido informada de 
que o Ministério da Econo-
mia neutralizaria o efeito 
do aumento do diesel nas 
bombas através da redução 
do PIS/Cofins. A pasta não 
havia confirmado a infor-
mação, mas Bolsonaro dis-
se que a medida está em 
estudo, embora sem uma 
data para resposta. 

“Estamos tratando. A Pe-
trobras segue uma plani-
lha, tem a ver com o pre-
ço do petróleo lá fora, tem 
a ver também com variação 
do dólar -ontem foi uma 
boa notícia, o dólar baixou 
R$ 0,20. Estamos estudan-
do medidas”, afirmou. 

“Agora, não tenho como 
dar uma resposta de como 
diminuir o impacto que, 
na verdade, foram R$ 0,09 
no preço do diesel. Mas, 
para cada centavo no preço 
do diesel, que porventura 
nós queremos diminuir, no 
caso, PIS/Cofins, equivale 
buscarmos em outro local 

PROTESTO 
 

FOLHAPRESS 

 

O presidente Jair 
Bolsonaro (sem 
partido) apelou 
aos caminhonei-

ros para que não façam 
a greve, que está previs-
ta para esta segunda-fei-
ra (1º). “Reconhecemos o 
valor dos caminhoneiros 
para a economia do Bra-
sil. Apelamos para eles que 
não façam greve, que todos 
nós vamos perder. Todos, 
sem exceção. Agora, a so-
lução não é fácil. Estamos 
buscando uma maneira de 
não ter mais este reajuste”, 
afirmou Bolsonaro ao sair 
do Ministério da Economia 
nesta quarta-feira (27), em 
referência ao aumento no 
preço do combustível. 

Bolsonaro também usou 
a pandemia de Covid-19 
como argumento para que 
não haja paralisação. 

“Você vai causar um 
transtorno na questão da 
economia. Estamos vi-
vendo uma época de pan-
demia. Olha o que nós 
passamos no ano pas-
sado, estamos passando 
ainda”, afirmou. 

A Petrobras aumentou 
o preço médio do diesel 
nas refinarias em 4,4% 
nesta terça-feira (26). 
A CNTA (Confedera-
ção Nacional dos Trans-
portadores Autônomos), 

Bolsonaro usou ainda a pandemia de Covid-19 como argumento para que não haja paralisação 
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R$ 800 milhões. Então, não 
é uma conta fácil de ser fei-
ta”, disse Bolsonaro. 

Bolsonaro também ins-
tou os governadores a re-
duzirem o ICMS, impos-
to estadual. 

“Os impostos federais, 
eu estou pronto para ze-
rar, a gente vai para 
o sacrifício, mas gostaria 
que o ICMS acompanhasse 
também esta diminuição”, 
afirmou, acompanhado de 
dois de seus filhos, o sena-
dor Flávio Bolsonaro (Re-
publicanos-RJ) e Jair Re-
nan, que não tem cargo ofi-
cial no governo. 

ro e que é preciso esperar 
os efeitos das mudanças no 
Bolsa Família para verifi-
car o que deve ser feito nos 
próximos meses: 

- Não temos mais di-
nheiro, esse é o grande 
problema. Nós fomos no 
limite, além do limite que 
era possível. 

‘Novo Bolsa Família’ deve ser 
apresentado na semana que vem 
PROGRAMA 

 
AGÊNCIA O GLOBO 

 

O Ministro da Cida-
dania, Onyx Lorenzoni, 
afirmou nesta quarta-fei-
ra que o projeto de rees-
truturação do Bolsa Famí-
lia deve ser apresentado 
na próxima semana e que 
o programa pode ser am-
pliado e ter o valor reajus-
tado. As informações fo-
ram dadas no programa de 
José Luiz Datena na Rádio 
Bandeirantes. 

De acordo com o mi-
nistro, a reformatação do 
programa está nos trâmi-

tes finais de análise pelo 
governo, e a ideia é lançar 
já em fevereiro. 

- (O Bolsa Família) vai 
atender mais de 14,3 mi-
lhões de famílias, que é o 
número que será atendido 
no mês de fevereiro. É o 
maior número da história 
do programa. 

Onyx não deu detalhes 
das mudanças porque, se-
gundo ele, elas ainda não 
estão completamente cer-
tas sem a aprovação do Or-
çamento para este ano: 

- O que ocorre, ele (o Or-
çamento) deve ser votado. 
O Congresso vai nos dar 
a possibilidade de ter um 

pouco de recurso no Bol-
sa? Aí sobe o valor, por isso 
não posso dizer que é A, 
porque daqui a dois dias 
pode ser A mais B. 

O ministro adiantou que 
famílias com crianças de 
até 5 anos devem ter um 
adicional: 

- É um recurso que nós 
criamos um novo valor 
para que as crianças peque-
nas possam ter uma con-
dição nutricional, porque 
isso impacta no desempe-
nho da vida dela. 

Perguntado sobre uma 
possível extensão do auxí-
lio emergencial, o minis-
tro disse que falta dinhei-

Programa pode ser ampliado 
e ter o valor reajustado 
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chinesa informar que 
estava enviando os 5.400 
litros de insumos. 
Quanto a Pazuello, espera-
se que nessa sua volta 
a Manaus ele não tenha 
levado para distribuir 
a hidroxicloroquina, o 
famoso medicamento 
ineficaz que Bolsonaro 
costuma receitar. Quem 
melhor desvendou o seu 
papel na trama foi Merval 
Pereira, ao revelar que ele 
tem tudo para ser o “bode 
expiatório”. 
 
Pressionado pelos 
procuradores para tomar 
alguma providência, 
Augusto Aras tratou de 
proteger quem o protegeu. 
É claro que o general 
Eduardo Pazuello tem 
culpa. Mas o responsável 
é quem o escolheu e o 
mantém num cargo para 
o qual não tem a menor 
condição de ocupar. É o 
presidente Jair Bolsonaro. 

CÂMARA MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA
EXTRATOS DE CONTRATOS. INEXIGIBILIDADE Nº 
001/2021. Partes: Contratante. Câmara Municipal de Medicilândia 
CNPJ 14.136.212/0001-05: Contratada – Samuel Sales Sociedade 
Individual de Advocacia – CNPJ: 27.091.128/0001-64; CONTRATO 
Nº 001/2021 no valor total de R$ 108.000,00 (cento e oito mil reais); 
Vigência: 12 (Doze) Meses; Objeto: Prestação de Serviços Técnicos 

na área de Direito Público para Câmara Municipal de Medicilândia, 
conforme processo de Inexigibilidade de Licitação nº 001/2021; 
Fonte de Recursos: 2.001 - 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria; 
Assinatura do Contrato: 27/01/2021. INEXIGIBILIDADE Nº 
002/2021. Partes: Contratante: Câmara Municipal de Medicilândia 
CNPJ: 14.136.212/0001-05: Contratada: Salomao Consultoria e 

Nº 002/2021 no valor total de R$ 108.000,00 (cento e oito mil 
reais); Vigência: 12 (doze) meses; Objeto: Prestação de Serviços 

as necessidades da Câmara Municipal de Medicilândia, conforme 
processo de Inexigibilidade de Licitação nº 002/2021; Fonte de 
Recursos: 2.001 - 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria; Assinatura 
do Contrato: 27/01/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS. ESPÉCIE: 
2º Termo Aditivo de Contrato nº 1504001/2019. Inexigibilidade 
de Licitação nº 06/2019-023. Objeto: Prestação de serviços 
médicos através de atendimento consultas médicas e 
exames especializados na área de neurologia para atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Contratado: 
D.P. Machado Filho Serviços Medicos e Cirurgicos Eireli. CNPJ 
nº 17.852.683/0001-08. Vigência: 12 meses. Fund. Legal: Art. 57, 
Inciso II da Lei nº 8.666/93. Assinatura: 22/12/2020. Francisco 
Ferreira Freitas Neto - Prefeito Municipal. ESPÉCIE: 2º Termo 
Aditivo de Contrato nº 2305001/2019 Inexigibilidade de Licitação 
Nº 06/2019-033. Objeto: Prestação de serviços médicos através 
de atendimento de consultas médicas e exames especializados 
na área de Endocrinologia para atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Saúde. Contratado: M. D. P. L Consultoria 
Medica S/S. CNPJ nº 32.467.381/0001-00. 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.
TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº 
1408001/2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
Nº 06/2020-028. Objeto: Serviços médicos de consultas 
mensais, na área de Urologia a usuários do SUS encaminhados 
pela Secretaria Municipal de Saúde. Contratado: W.I. Serviços 
Médicos e Diagnosticos Ltda - Me. CNPJ nº 28.067.503/0001-
01. 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. ESPÉCIE: 2º Termo Aditivo de 
Contrato nº 1103002/2019 Inexigibilidade de Licitação nº 
06/2019-013. Objeto: Prestação de serviços médicos através 
de atendimento consultas médicas especializadas na área de 
Gastrenterologia, Pediatria, Fisioterapia e Angiologia, a usuários 
do SUS, encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde. 

51. 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. ESPÉCIE: 3º Termo Aditivo de Contrato 
nº 2803001/2018 Inexigibilidade de Licitação nº 06/2018-009. 
Objeto: Contratação de serviços técnicos de assessoria em 
prestação de contas de projetos, convênios e alimentação 
de sistemas educacionais, para atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Educação. Contratado: Egjr Consultoria e 
Empreendimentos Eireli. CNPJ nº 18.237.680/0001-27. Vigência: 
12 meses. Fund. Legal: Art. 57, Inciso II da Lei nº 8.666/93. 
Assinatura: 28/12/2020. Francisco Ferreira Freitas Neto - Prefeito 
RETIFICAÇÃO. Na publicação circulada no dia 09/09/2020 
no DOE/PA nº 34338, página 94, D.O.U seção 3, pág. 175 e 
Diário do Pará B12 referente a Extrato de Termo Aditivo Pregão 
Presencial nº 9/2018-017, ONDE SE LÊ: Termo de Aditivo de 
Contrato nº 1408006/2019, LEIA-SE: Termo Aditivo de Contrato 

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAPITÃO POÇO

EXTRATO DE CONTRATO. PREGÃO Nº 010/2020 – 
PMCP – PE – SRP, conforme saldo da Ata de Registro de 
Preço nº 004/2020. Objeto dos contratos: Aquisição de Tubos 
em Concreto Armado; CONTRATO Nº 2021260101 Contratante: 
Prefeitura Municipal de Capitão Poço/Pa. Contratado: D R da 
Cunha Eireli Epp, CNPJ 27.684.538/0001-19.  Valor global R$ 
250.300,00 (duzentos e cinquenta mil e trezentos reais). Vigência 
26/01/2021 a 26/01/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CUMARU DO NORTE/PA

AVISO DE LICITAÇÃO
O Município de Cumaru do Norte - PA, torna público, para 
o conhecimento dos interessados, que realizara licitação, 
no dia 10 de Fevereiro de 2021 às 09h30min (horário 
de Brasília), Processo Licitatório nº 01/2021 modalidade 
Pregão Eletrônico nº 001/2021, tipo Menor Preço por Item. 
Local: Portal de Compras do Governo Federal – www.
comprasgovernamentais.gov.br Objeto: Registro de preço 

derivados de petróleo, 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, 26 de janeiro de 2021.
Railane B. Almeida - Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
REDENÇÃO

AVISO  DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATORIO Nº. 005/2021

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/2021
O Município de Redenção-PA comunicar aos 
interessados, que realizará no dia 09/02/2021 às 
09h00min, (Horário Local) licitação sob modalidade 
PREGÃO PRESENCIAL, tipo menor preço por Item, 
tendo como objeto: Contratação de empresa para locação 
mensal de veículos automotores leves em atendimento 
as Secretarias Municipais, conforme dotação anexa ao 
edital. O edital completo esta a disposição no endereço 
supracitado. Rua Walterloo Prudente nº 253 2ª andar 
sala 202 setor Jardim Umuarama. Mais informações nos 
telefones (94) 3424-3578, site www.redencao.pa.gov.br 
e-mail licitacao@redencao.pa.govbr.

Marcio Antônio da Mota Alves - Pregoeiro

EDITAL DE INTIMAÇÃO
Pelo presente edital, em cumprimento ao disposto 
no art. 26, §§ 1º e 4º, da Lei nº 9.514/1997, 
INTIMO a Sra. ANA LIGIAN FEITOSA DAS 
NEVES, CPF 854.678.632-15, para comparecer ao 
Cartório de Registro de Imóveis situado na Avenida 
Intendente Norberto Lima, Quadra 212, Lote 11-A, 
São Luiz, Conceição do Araguaia, Estado do Pará, 
e efetuar o pagamento dos débitos decorrentes do 
CONTRATO HABITACIONAL nº. 144440606985-
1  Caixa Econômica Federal. 

do imóvel localizado na Rua Dom Sebastião 
Tomas, 7, Capelinha, Conceição do 
Araguaia-PA, matriculado sob o nº 410. O 
pagamento deverá ser feito no prazo improrrogável 
de 15 dias, contados a partir da data da última 
publicação deste edital, que será publicado três 
vezes consecutivas. O não cumprimento dessa 
obrigação, no prazo ora estipulado, garante o direito 
de consolidação da propriedade do referido imóvel 

Federal (art. 26, § 7º, da Lei 9.514/97).
Iam Ferreira de Morais

EDITAL DE INTIMAÇÃO
Pelo presente edital, em cumprimento ao disposto 
no art. 26, §§ 1º e 4º, da Lei nº 9.514/1997, 
INTIMO a Sra. CAROLAINE CAMILO DA 
SILVA, CPF 062.934.281-45, para comparecer ao 
Cartório de Registro de Imóveis situado na Avenida 
Intendente Norberto Lima, Quadra 212, Lote 11-A, 
São Luiz, Conceição do Araguaia, Estado do Pará, 
e efetuar o pagamento dos débitos decorrentes do 
CONTRATO HABITACIONAL nº. 878770217127-
5 Caixa Econômica Federal. 

do imóvel localizado no Lote 06, Quadra 
05, Residencial JD Flamboyant 3 BL 
F Tropical, Conceição do Araguaia-
PA, matriculado sob o nº 30.829. O pagamento 
deverá ser feito no prazo improrrogável de 15 dias, 
contados a partir da data da última publicação deste 
edital, que será publicado três vezes consecutivas. 
O não cumprimento dessa obrigação, no prazo ora 
estipulado, garante o direito de consolidação da 
propriedade do referido imóvel em nome da credora 

Iam Ferreira de Morais

EDITAL DE INTIMAÇÃO
Pelo presente edital, em cumprimento ao disposto no 
art. 26, §§ 1º e 4º, da Lei nº 9.514/1997, INTIMO 
a Sra. CILENE SILVA DO VALE, CPF 
999.663.282-20, para comparecer ao Cartório de 
Registro de Imóveis situado na Avenida Intendente 
Norberto Lima, Quadra 212, Lote 11-A, São Luiz, 
Conceição do Araguaia, Estado do Pará, e efetuar o 
pagamento dos débitos decorrentes do CONTRATO 
HABITACIONAL nº. 855553554927-2
com a Caixa Econômica Federal. Esse 

imóvel localizado na Rua Angico, n.º 5, Lote 
05, Quadra 06, Tropical, Conceição do 
Araguaia-PA, matriculado sob o nº 30.140. O 
pagamento deverá ser feito no prazo improrrogável 
de 15 dias, contados a partir da data da última 
publicação deste edital, que será publicado três 
vezes consecutivas. O não cumprimento dessa 
obrigação, no prazo ora estipulado, garante o direito 
de consolidação da propriedade do referido imóvel 

Federal (art. 26, § 7º, da Lei 9.514/97).
Iam Ferreira de Morais

EDITAL DE INTIMAÇÃO
Pelo presente edital, em cumprimento ao disposto no 
art. 26, §§ 1º e 4º, da Lei nº 9.514/1997, INTIMO 
a Sra. DAISE CAROLINA SILVA FILO, CPF 
964.374.302-06, e o Sr. EURIPEDES EDUARDO 
COSTA DE CASTRO, CPF 906.816.142-34, para 
comparecer ao Cartório de Registro de Imóveis situado 
na Avenida Intendente Norberto Lima, Quadra 212, 
Lote 11-A, São Luiz, Conceição do Araguaia, Estado do 
Pará, e efetuar o pagamento dos débitos decorrentes do 
CONTRATO HABITACIONAL nº. 844440242584-8, 

Caixa Econômica Federal. Esse 

imóvel localizado na Rua Jacaranda, n.º 850, 
Lote 29, Quadra 07, Jardim Araguaia, 
Conceição do Araguaia-PA, matriculado sob 
o nº 27.727. O pagamento deverá ser feito no prazo 
improrrogável de 15 dias, contados a partir da data 
da última publicação deste edital, que será publicado 
três vezes consecutivas. O não cumprimento dessa 
obrigação, no prazo ora estipulado, garante o direito 
de consolidação da propriedade do referido imóvel em 

(art. 26, § 7º, da Lei 9.514/97).
Iam Ferreira de Morais

EDITAL DE INTIMAÇÃO
Pelo presente edital, em cumprimento ao disposto no 
art. 26, §§ 1º e 4º, da Lei nº 9.514/1997, INTIMO 
a Sra. ELEUZA PIRES DE OLIVEIRA, CPF 
772.162.882-20, e o Sr. MARCELO PIRES DE 
OLIVEIRA, CPF 860.731.682-68, para comparecer 
ao Cartório de Registro de Imóveis situado na Avenida 
Intendente Norberto Lima, Quadra 212, Lote 11-A, 
São Luiz, Conceição do Araguaia, Estado do Pará, 
e efetuar o pagamento dos débitos decorrentes do 
CONTRATO HABITACIONAL nº. 855553531774-
6 Caixa Econômica Federal. 

do imóvel localizado na Rua Aroeira, Lote 
17, Quadra 06, Tropical, Conceição do 
Araguaia-PA, matriculado sob o nº 30.152. O 
pagamento deverá ser feito no prazo improrrogável 
de 15 dias, contados a partir da data da última 
publicação deste edital, que será publicado três 
vezes consecutivas. O não cumprimento dessa 
obrigação, no prazo ora estipulado, garante o direito 
de consolidação da propriedade do referido imóvel em 

(art. 26, § 7º, da Lei 9.514/97).
Iam Ferreira de Morais

EDITAL DE INTIMAÇÃO
Pelo presente edital, em cumprimento ao disposto no 
art. 26, §§ 1º e 4º, da Lei nº 9.514/1997, INTIMO 
o Sr. FRANCISCO LAERTO PEREIRA DE 
SOUSA, CPF 640.510.132-00, para comparecer ao 
Cartório de Registro de Imóveis situado na Avenida 
Intendente Norberto Lima, Quadra 212, Lote 11-A, 
São Luiz, Conceição do Araguaia, Estado do Pará, 
e efetuar o pagamento dos débitos decorrentes do 
CONTRATO HABITACIONAL nº. 844440063677-
9 Caixa Econômica Federal. 
Esse contrato está garantido por alienação 

LOT Portal do 
Sol, Quadra 02, n.º 22, Rua Cruzeiro, 
Vila Cruzeiro, Conceição do Araguaia-
PA, matriculado sob o nº 27.494. O pagamento 
deverá ser feito no prazo improrrogável de 15 dias, 
contados a partir da data da última publicação deste 
edital, que será publicado três vezes consecutivas. 
O não cumprimento dessa obrigação, no prazo ora 
estipulado, garante o direito de consolidação da 
propriedade do referido imóvel em nome da credora 

Lei 9.514/97).
Iam Ferreira de Morais

EDITAL DE INTIMAÇÃO
Pelo presente edital, em cumprimento ao disposto 
no art. 26, §§ 1º e 4º, da Lei nº 9.514/1997, INTIMO 
o Sr. GEOVANI MONTEIRO DA SILVA, CPF 
017.670.143-50, para comparecer ao Cartório de 
Registro de Imóveis situado na Avenida Intendente 
Norberto Lima, Quadra 212, Lote 11-A, São Luiz, 
Conceição do Araguaia, Estado do Pará, e efetuar o 
pagamento dos débitos decorrentes do CONTRATO 
HABITACIONAL nº. 878770338493-0
com a Caixa Econômica Federal. Esse 

imóvel localizado na Rua Angico, Lote 02, 
Quadra 05, Casa 6, Tropical, Conceição 
do Araguaia-PA, matriculado sob o nº 
32.061. O pagamento deverá ser feito no prazo 
improrrogável de 15 dias, contados a partir da data 
da última publicação deste edital, que será publicado 
três vezes consecutivas. O não cumprimento dessa 
obrigação, no prazo ora estipulado, garante o direito 
de consolidação da propriedade do referido imóvel 

Federal (art. 26, § 7º, da Lei 9.514/97).
Iam Ferreira de Morais

EDITAL DE INTIMAÇÃO
Pelo presente edital, em cumprimento ao disposto no 
art. 26, §§ 1º e 4º, da Lei nº 9.514/1997, INTIMO 
o Sr. JORGE LUIZ DA SILVA E SILVA, CPF 
006.905.532-77 e a Sra. KAROLINE NEVES 
SIQUEIRA, CPF 043.049.132-80, para comparecer 
ao Cartório de Registro de Imóveis situado na Avenida 
Intendente Norberto Lima, Quadra 212, Lote 11-A, 
São Luiz, Conceição do Araguaia, Estado do Pará, 
e efetuar o pagamento dos débitos decorrentes do 
CONTRATO HABITACIONAL nº. 855553533818-
2 Caixa Econômica Federal. 

do imóvel localizado na Rua Cedro, Lote 
18, Quadra 06, Tropical, Conceição do 
Araguaia-PA, matriculado sob o nº 30.153. O 
pagamento deverá ser feito no prazo improrrogável 
de 15 dias, contados a partir da data da última 
publicação deste edital, que será publicado três 
vezes consecutivas. O não cumprimento dessa 
obrigação, no prazo ora estipulado, garante o direito 
de consolidação da propriedade do referido imóvel em 

(art. 26, § 7º, da Lei 9.514/97).
Iam Ferreira de Morais

EDITAL DE INTIMAÇÃO
Pelo presente edital, em cumprimento ao disposto no 
art. 26, §§ 1º e 4º, da Lei nº 9.514/1997, INTIMO 
a Sra. MIDIANE DA SILVA VIEIRA, CPF 
012.376.132-80 e o Sr. DIEGO DA SILVA, CPF 
003.403.462-56, para comparecer ao Cartório de 
Registro de Imóveis situado na Avenida Intendente 
Norberto Lima, Quadra 212, Lote 11-A, São Luiz, 
Conceição do Araguaia, Estado do Pará, e efetuar o 
pagamento dos débitos decorrentes do CONTRATO 
HABITACIONAL nº. 844441222922-7
a Caixa Econômica Federal. Esse contrato está 

na Avenida Joaquim Pereira Cunha, 
Lote 16, Quadra P01, Jardim Petropolis, 
Conceição do Araguaia-PA, matriculado sob o 
nº 30.565. O pagamento deverá ser feito no prazo 
improrrogável de 15 dias, contados a partir da data 
da última publicação deste edital, que será publicado 
três vezes consecutivas. O não cumprimento dessa 
obrigação, no prazo ora estipulado, garante o direito 
de consolidação da propriedade do referido imóvel em 

(art. 26, § 7º, da Lei 9.514/97).
Iam Ferreira de Morais

EDITAL DE INTIMAÇÃO
Pelo presente edital, em cumprimento ao disposto no 
art. 26, §§ 1º e 4º, da Lei nº 9.514/1997, INTIMO 
o Sr. NILTON CESA DOS SANTOS, CPF 
715.630.836-04, e a Sra. JOSILENE MARIA DA 
SILVA, CPF 077.415.576-02, para comparecer ao 
Cartório de Registro de Imóveis situado na Avenida 
Intendente Norberto Lima, Quadra 212, Lote 11-A, 
São Luiz, Conceição do Araguaia, Estado do Pará, 
e efetuar o pagamento dos débitos decorrentes do 
CONTRATO HABITACIONAL nº. 844440487238-
8 Caixa Econômica Federal. 

do imóvel localizado na Rua Agostinho Rosa, 
n.º 21, Setor II Industrial, Conceição do 
Araguaia-PA, matriculado sob o nº 28.223. O 
pagamento deverá ser feito no prazo improrrogável 
de 15 dias, contados a partir da data da última 
publicação deste edital, que será publicado três 
vezes consecutivas. O não cumprimento dessa 
obrigação, no prazo ora estipulado, garante o direito 
de consolidação da propriedade do referido imóvel em 

(art. 26, § 7º, da Lei 9.514/97).
Iam Ferreira de Morais

EDITAL DE INTIMAÇÃO
Pelo presente edital, em cumprimento ao disposto no 
art. 26, §§ 1º e 4º, da Lei nº 9.514/1997, INTIMO 
o Sr. ROBSON NUNES DA SILVA, CPF 
859.603.902-30, para comparecer ao Cartório de 
Registro de Imóveis situado na Avenida Intendente 
Norberto Lima, Quadra 212, Lote 11-A, São Luiz, 
Conceição do Araguaia, Estado do Pará, e efetuar o 
pagamento dos débitos decorrentes do CONTRATO 
HABITACIONAL nº. 844440120496-1
com a Caixa Econômica Federal. Esse 

do imóvel localizado na Rua Solare, Lote 
20, Quadra 02, Residencial Portal Vila 
Cruzeiro, Conceição do Araguaia-PA, 
matriculado sob o nº 27.492. O pagamento deverá 
ser feito no prazo improrrogável de 15 dias, contados 
a partir da data da última publicação deste edital, 
que será publicado três vezes consecutivas. O 
não cumprimento dessa obrigação, no prazo ora 
estipulado, garante o direito de consolidação da 
propriedade do referido imóvel em nome da credora 

Lei 9.514/97).
Iam Ferreira de Morais


