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AVISOS, ATAS E EDITAIS

Banco Central propõe Pix Saque e Pix Troco 
O BC (Banco Central) colocou em consulta pública, nesta segunda-feira (10), proposta com regras   

para criação de saque e recebimento de troco em dinheiro no Pix, sistema de pagamentos instantâneos 

DINHEIRO 

 

FOLHAPRESS 

 

A previsão é que os 
chamados Pix Sa-
que e Pix Troco 
possam ser usados 

pelos consumidores no se-
gundo semestre deste ano. 
De acordo com o BC, am-
bos os serviços possibilita-
rão a retirada de recursos 
em espécie, mas o Pix Sa-
que é uma transação exclusi-
vamente para saque e o Pix 
Troco está associado a uma 
compra ou prestação de ser-
viço. No último caso, o clien-
te faz uma compra, por exem-
plo, e passa um valor superior 
ao do produto para receber o 
restante em dinheiro. 

A proposta prevê que os 
usuários tenham quatro sa-
ques gratuitos por mês, seja 
utilizando Pix Saque ou Pix 
Troco. A partir da quinta 
transação, as instituições fi-

nanceiras ou de pagamen-
tos poderão cobrar uma ta-
rifa pela transação (des-
contada em conta). 

Apenas a instituição pode 
impor tarifa; quem saca o di-
nheiro não poderá ser co-
brado diretamente no ato do 
saque pelo estabelecimento 
que realizar a operação. 

Além disso, o BC definirá o 
limite de valor máximo que o 
usuário poderá sacar por dia, 
a princípio estipulado em R$ 
500. “Respeitado esse limite 
máximo, as instituições par-
ticipantes do Pix e os agentes 
de saque definirão em con-
trato bilateral as condições 
para a prestação do serviço. 
Ou seja, os estabelecimentos 
comerciais e demais agen-
tes de saque terão liberda-
de de definir se querem ofer-
tar apenas Pix Saque, ape-
nas Pix Troco ou ambos; os 
dias e períodos que preten-
dem disponibilizar o serviço; 
informações sobre os valores 

Com o Pix Saque o consumidor poderá sacar dinheiro em espécie 
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PRATICIDADE 

  Duarte esclareceu que 
instituições pequenas precisam 
fazer grandes investimentos para 
oferecer saque, o que pode 
tornar o serviço inviável. “Por 
que melhorar o serviço de 
saque se queremos incentivar 
pagamento eletrônico? Quando 
as pessoas sabem que podem 
sacar pequenos valores em um 
estabelecimento perto de sua 
casa, elas tendem a sacar 
menos dinheiro porque podem 
a qualquer momento sacar um 
pouco mais caso necessitem. No 
médio prazo reduz o uso de 
numerário”, pontua. 

 SAIBA MAIS 

Bolsonaro corta verba do Coaf para combater corrupção 
ANTICORRUPÇÃO 

 
Fábio Pupo 
 

FOLHAPRESS 

 

O presidente Jair Bolsona-
ro cortou a verba que seria 
destinada pelo Coaf (Conse-
lho de Controle de Ativida-
des Financeiras) à moderni-
zação de seu principal ins-
trumento de identificação de 
crimes como corrupção e la-
vagem de dinheiro. 

O Conselho havia plane-
jado usar quase R$ 7 mi-
lhões neste ano para a atu-
alização do Siscoaf (Siste-

ma de Controle de Ativida-
des Financeiras). A platafor-
ma é usada para receber in-
formações suspeitas do siste-
ma financeiro, analisar dados 
e produzir relatórios de in-
teligência para órgãos como 
Polícia Federal, Receita  
Federal e Ministério Público. 

Como a plataforma es-
tava ficando desatualiza-
da e limitada em meio 
ao avanço da tecnologia, 
o Siscoaf vinha passan-
do por um processo de  
atualização iniciado em 2013. 

As etapas finais do cha-
mado Siscoaf 2 estavam pre-
vistas para 2021 –e o cor-

te deve postergar a conclu-
são dos trabalhos. A propos-
ta original do governo para 
o Orçamento de 2021 pre-
via usar R$ 6,7 milhões em 
investimentos para o Sisco-
af 2. A verba caiu para cer-
ca de R$ 6 milhões quando o 
texto foi aprovado pelo Con-
gresso. Depois, foi zerada por 
Bolsonaro no ato da sanção 
após negociação sobre o tex-
to com os parlamentares. 

Membros do Coaf pedi-
ram orientações nos últi-
mos dias ao Banco Cen-
tral, onde a estrutura do 
conselho está alocada, sobre 
como proceder diante das 

Bolsonaro cortou verba do Coaf 
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(exemplo, apenas múltiplos 
de R$ 10), entre outros”, ex-
plicou a autarquia em nota. 

Para utilizar os novos ser-
viços, o consumidor fará um 
pagamento via Pix, com a lei-
tura de um QR Code. A dife-
rença é que, ao invés de re-
ceber um produto ou serviço, 
receberá o valor correspon-
dente em espécie. Todos que 

tiverem conta em uma das 
instituições participantes do 
Pix poderão utilizar os servi-
ços. As regras serão subme-
tidas a sugestões da socieda-
de e do mercado em consulta 
pública até 9 de junho. 

“As duas inovações trarão 
mais conveniência aos usuá-
rios, ampliando a capilarida-
de do serviço de saque; e o 

aumento da competição ao 
proporcionar melhores con-
dições de oferta e de precifi-
cação dos serviços de saques, 
principalmente pelas insti-
tuições digitais e todas as 
demais instituições que não 
contam com rede própria de 
agências ou de ATMs [caixa 
eletrônico]”, disse o BC. 

Ângelo Duarte, chefe do de-
partamento de competição e 
estrutura do mercado finan-
ceiro, explica que embora a 
autoridade monetária queira 
reduzir o uso de papel-moe-
da, 77% das transações no país 
ainda são feitas em dinheiro. 
“Há um desafio grande em re-
duzir essas transações em di-
nheiro, que são caras e inse-
guras. Consideramos que esse 
serviço é oferecido no Brasil 
de forma assimétrica. Em re-
giões nas periferias e peque-
nas cidades há baixa oferta, 
sem pontos de saque. Isso traz 
transtorno às pessoas”, pon-
derou o técnico do BC. 

Para Duarte, a nova fun-
cionalidade aumentará a 
competitividade de insti-
tuições financeiras e de pa-
gamentos menores. 

mudanças. Foram informa-
dos que os cortes afetaram 
de forma substancial as ações 
do conselho e que a verba  
para o Siscoaf 2 foi zerada. 

Internamente, é dito que 
nenhum gasto em relação à 
modernização do Coaf será 
possível em 2021 a não 
ser que haja um remaneja-
mento de verbas promovido 
pelo governo por meio do  
Ministério da Economia. 

Mas a escassez de recur-
sos em outras áreas limita 
as chances de recomposição 
da verba. Após a sanção do 
Orçamento, Bolsonaro ainda 
congelou valores do Ministé-

rio da Economia e de outras 
pastas, o que acabou redu-
zindo ainda mais o montante 
de órgãos subordinados. 

Com o contingenciamen-
to, o Coaf teve congelados 
R$ 3 milhões, ou cerca de 
15% do valor sancionado. O 
mesmo percentual foi obser-
vado para o BC, que teve  
R$ 39,7 milhões paralisados. 

Em 2018, o órgão foi res-
ponsável por elaborar um re-
latório indicando movimen-
tação financeira atípica de 
Fabrício e Queiroz, ex-as-
sessor do hoje senador Flá-
vio Bolsonaro (PSL-RJ), que 
naga as irregularidades. 

Informo o extravio do documento titulo  
clube Assembleia Paraense, em nome de 
Claudio Porpino Henriques, Nº titulo 1725.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 008
CPL/SESMAB/FMS

O Município de Abaetetuba/Pa, Pará, por meio do Fundo Municipal de 
Saúde torna público que às 09h do dia 21 de maio de 2021, realizará 
licitação na modalidade pregão, regido pela lei nº 10.520, decreto 
10.024 e subsidiariamente a lei 8.666, na forma eletrônica, do tipo 
menor preço por item, no modo de disputa aberto, registro de preço 

Secretaria Municipal de Saúde de Abaetetuba/PA. Os interessados 
poderão obter o texto integral do edital e todas as informações 
sobre a licitação através do acesso à página do Tribunal de Contas 
do Município/PA, www.licitanet.com.br ou na sala da Comissão 

Abaetetuba, situada à Rua Siqueira Mendes, nº 1359, Centro, CEP: 

Ord. de Despesas: Maria Francinete Carvalho Lobato – Secretária 
Municipal de Saúde.

AVISO DE RATIFICAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Abaetetuba torna público que a Secretária 
Municipal de Saúde no uso de suas atribuições conferidas pelo 

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO 
MUNICÍPIO DE ABEL FIGUEIREDO

AVISO DE LICITAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021-FMS

Objeto: Contratação de pessoa Jurídica para 
prestação de Serviços Médicos, visando atender 
as Necessidades, do Fundo Municipal de Saúde do 
Município de Abel Figueiredo -  Chamada Pública 
001/2021. Abertura: 11/06/2021 às 09:00horas 
(horário de Brasília-DF). Local: https: Recebimento 
das propostas a partir do dia 10/05/2021 até às 08:59 
horas do dia 11/06/2021. O edital e anexos encontram-
se a disposição na Sala da CPL no horário das 08:00 

Abel Figueiredo, 10 de Maio de 2021.
Maria do Carmo Oliveira - Presidente CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA
RESULTADO DE JULGAMENTO

TOMADA DE PREÇOS N°. 2-002/2021
Após análise, manifestação e decisão acerca de recursos administrativos 
contra o resultado de análise e julgamento das propostas das 05 (cinco) 
empresas habilitadas no certame, a CPL da Prefeitura Municipal de 

licitatório em destaque, que tem por objeto a execução da seguinte obra: 
retomada de construção da Estação Cidadania - Cultura, localizada à rua 
Verde e Branco, s/n, Vila Itupanema, Barcarena, PA. Empresa habilitada, 

Cnpj: 27.708.390/0001-05, com o valor: R$ 1.391.690,16.
Thais Silva Quaresma - Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA
RETIFICAÇÃO

No Aviso de Licitação publicado no D.O.U seção 3 pag. 192, nº 86 
e no DIARIO DO PARÁ, pag. B10, que circulou dia 10 de maio de 
2021. ONDE SE LÊ: Pregão Eletrônico 9-022/2021. LEIA-SE: Pregão 
Eletronico 9-023/2021. As demais informações permanecem inalteradas. 

Waldemar Cardoso Nery Junior - Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA
RETIFICAÇÃO

Na publicação do aviso de Homologação, publicado no D.O.U 
seção 3 pag. 219, nº 83 e no DIARIO DO PARÁ, pag. B10, 
em 05 de maio de 2021. ONDE SE LÊ: Pregão Eletrônico 
9-002/2021. LEIA-SE: Pregão Eletronico 9-008/2021. As 
demais informações permanecem inalteradas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 9-019/2021
Após análise do Gabinete do. Sr. Prefeito Municipal, infra-assinado, 
da pregoeira responsável pelo referido pregão, da Procuradoria Geral 
(PGMB) e do Controle Interno, e considerando a publicidade dada 
ao processo licitatório, o qual foi devidamente publicado no quadro 
de avisos da prefeitura, portal da transparência municipal, sistema 

e futura aquisição de insumos asfálticos, destinado a prefeitura 

de infraestrutura e desenvolvimento urbano, em conformidade com 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 9-024/2021

Waldemar Cardoso Nery Junior - Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 9-025/2021
Objeto: registro de preços para eventual e futura aquisição de extintores, 
recargas, tripés e placa de sinalização, a serem utilizados nas secretarias 
que compõem a prefeitura municipal de Barcarena, estado do Pará. 
Abertura: 25/05/2021 às 09h00min. O Edital e seus anexos estarão à 
disposição dos interessados a partir do dia 11/05/2021, nos sítios www.
gov.br/compras (UASG 980425) e www.barcarena.pa.gov.br/portal/licitacao; 
e no Departamento de Licitações e Contratos (CPL), sito a Prefeitura 
Municipal de Barcarena, localizada na Avenida Cronge da Silveira, nº 
438 – Prédio da Prefeitura – Altos, Bairro Comercial, CEP: 68.445-000, 
Barcarena/Pa.

Waldemar Cardoso Nery Junior - Pregoeiro

O MUNICÍPIO DE BELÉM através da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESMA, 
por intermédio do Pregoeiro designado pelo Decreto Municipal nº 100.598/2021-
PMB, torna público que fará realizar o certame licitatório, em referência, no dia 
24/05/2021 às 09h00 (Horário de Brasília/DF) – Tipo Menor Preço por Item.
OBJETO: Registro de Preços, para futura e eventual “AQUISIÇÃO DE 
MEDICAMENTOS ANTIBIÓTICOS”, objetivando abastecer os estabelecimentos de 
Saúde da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELÉM – SESMA, de acordo 
com as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos.
LOCAL: A abertura da sessão pública será efetuada no site: www.comprasnet.gov.br
O Edital poderá ser adquirido no site: www.comprasnet.gov.br ou pelo site/portal 
da Prefeitura Municipal de Belém: www.belem.pa.gov.br/licitacao

Belém/PA, 10 de maio de 2021.
José Guedes da Costa Júnior

Pregoeiro/CGL/PMB

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 15/2021-SESMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA
AVISO DE ADIAMENTO

A Prefeitura Municipal de Bragança, torna público o adiamento do 
Pregão Presencial 9/2021-030, Objeto: Registro de preço para eventual 

do município de Bragança/Pa; cujo abertura seria no dia 17/05/2021, as 
09:00, Publicado no D.O.U seção 3 pág. 203 e No Diário do Pará pág. 
B14 em 04/05/2021. No. Passará para o dia 21/05/2021 as 09:00. As 
demais informações permanecem inalteradas.

Manoel Padilha do Vale - Pregoeiro Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL 9/2021-034
Objeto: Registro de preço para eventual contratação de empresa para 

Prefeitura Municipal de Bragança.
Manoel Padilha do Vale - Pregoeiro Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2019-009
TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº 0604001/2020

PREGÃO PRESENCIAL N 009/2019
Objeto: Contratação de Pessoa Jurídica Para Aquisição de Materiais de 
Limpeza e Epi Para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de 
Capanema, Secretarias e Fundos. Contratado: Massari Norte Comercial - 
Me Com CNPJ nº 16.526.377/0001-19 Vigência: 03 (Três) Meses. Fund. 
Legal: Art. 57, § 1º Inciso II, da Lei nº 8.666/93. Assinatura 05/04/2021. 

Francisco Ferreira Freitas Neto - Prefeito
EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO

INEXIGIBILIDADE Nº 016/2021
Termo de Contrato nº 2604003/2021-INX. nº 6/2021-016 Contratante: 
Município de Capanema/Secretaria Municipal de Educação. Contratado: 
Leonice dos Reis Oliveira com CPF Nº 254.681.382-04. Objeto: Prestação 
de serviços como coordenadora do Programa PVE (parceria pela 
valorização da Educação) para atender a Secretaria Municipal de Educação. 
Fundamento Legal: Art. 25 Caput da Lei nº 8.666/93. Vigência: 12 (doze) 
meses. Valor Global: R$ 30.696,00. Data de Assinatura: 26/04/2021.

AVISO DE RATIFICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº 016/2021. INX. Nº 6/2021-016

Objeto: Prestação de serviços como coordenadora do Programa PVE 
(parceria pela valorização da Educação) para atender a Secretaria Municipal 
de Educação. Fundamento Legal: Art. 25 Caput da Lei Nº 8.666/93. 

22/04/2021.
Francisco Ferreira Freitas Neto - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI
AVISO

A Prefeitura Municipal de Juruti/PA, torna público, para 
conhecimento dos interessados, que foi declarado FRACASSADO, 
para os itens 002, 004, 011, 021 e 030, referente o edital do 
Pregão Eletrônico 003/2021-PMJ-SRP. Neste mesmo ato, marca-
se a REABERTURA para o dia 21/05/2021, ás 10:00 hs. Objeto: 
Repetição de itens fracassados para Aquisição de combustível, 

e suas secretárias, visando manter o pleno funcionamento das 
atividades administrativas, dando suporte às tarefas e ações 
operacionais, nas atividades desenvolvidas no Município. A 
retirada dos editais e seus anexos encontram-se disponíveis na 
sala de licitações, sito a Rodovia Translago, PA 257, KM 01, s/
nº- Bairro Nova Jerusalém – CEP: 68.170-000 – Juruti – Pará, 
no horário de 08:00 às 13:00h, de segunda a sexta, Mural de 
Licitações/TCM/PA, www.portaldecompraspublicas.com.br ou pelo 
site (www.juruti.pa.gov.br). Informações: E-mail: cpljuruti2021@
gmail.com.

Flávio Santos Pinho - Pregoeiro
AVISOS DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Juruti/Pa, torna público aos 
interessados que realizará licitação na modalidade PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 006/2021, tipo menor preço, Aquisição 
de sementes selecionadas, para atender as necessidades 
Secretaria Municipal de produção e abastecimento de Juruti/PA. 
Abertura: 20/05/2021, às 10:00hs. A retirada dos editais e seus 
anexos encontram-se disponíveis na sala de licitações, sito a 
Rodovia Translago, PA 257, KM 01, s/nº- Bairro Nova Jerusalém 
– CEP: 68.170-000 – Juruti – Pará, no horário de 08:00 às 
13:00h, de segunda a sexta, Mural de Licitações/TCM/PA, www.
portaldecompraspublicas.com.br ou pelo site (www.juruti.pa.gov.
br). Informações: E-mail: cpljuruti2021@gmail.com. 
A Prefeitura Municipal de Juruti/PA, torna público aos 
interessados que realizará licitação na modalidade PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 007/2021-SEMSA, tipo menor preço, 
Contratação de empresa especializada para locação de aeronave 
monomotor /bimotor e para serviços de transporte de pacientes em 
UTI aérea, em caráter de urgência e/ou emergência com equipe 
técnica especializada, incluindo o transporte terrestre do paciente 
da aeronave até a unidade hospitalar de destino, em ambulância 
de suporte avançado – TIPO D, para atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Saúde. Abertura: 20/05/2021, às 14:00hs. 
A retirada dos editais e seus anexos encontram-se disponíveis 
na sala de licitações, sito a Rodovia Translago, PA 257, KM 01, 
s/nº- Bairro Nova Jerusalém – CEP:68.170-000 – Juruti – Pará, 
no horário de 08:00 às 13:00h, de segunda a sexta, Mural de 
Licitações/TCM/PA, www.portaldecompraspublicas.com.br ou pelo 
site (www.juruti.pa.gov.br). Informações: E-mail: cpljuruti2021@
gmail.com. 
A Prefeitura Municipal de Juruti/PA, torna público aos 
interessados que realizará licitação na modalidade PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 008/2021-SEMSA, tipo menor preço, 
contratação de empresa especializada para o fornecimento de 
oxigênio medicinal aspecto físico, odor inodoro, grau pureza 99,60 
A 100, tipo acondicionamento cilindro portátil 10M3(RECARGA), 
para o enfrentamento do COVID-19. Abertura: 24/05/2021, às 
10:00hs. A retirada dos editais e seus anexos encontram-se 
disponíveis na sala de licitações, sito a Rodovia Translago, PA 257, 
KM 01, s/nº- Bairro Nova Jerusalém – CEP: 68.170-000 – Juruti – 
Pará, no horário de 08:00 às 13:00h, de segunda a sexta, Mural de 
Licitações/TCM/PA, www.portaldecompraspublicas.com.br ou pelo 
site (www.juruti.pa.gov.br). Informações: E-mail: cpljuruti2021@
gmail.com.

Flávio Santos Pinho - Pregoeiro

PREFEITUAR MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 20210179

ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Objeto: Contratação de Empresa Especializada para o fornecimento 
de Medicamentos para atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de Saúde do Município de Medicilândia/PA. CONTRATO Nº 
20210179. Contratante: Fundo Municipal de Saúde. Contratada: A. F. 
BIS COMERCIO SERVICOS EIRELI. Valor total de R$ 1.143.911,10 
(Um milhão, cento e quarenta e três mil, novecentos e onze reais e 
dez centavos). Vigência 07/05/2021 à 07/11/2021.

AVISO DE ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇOS
O Município de Medicilândia/Pa. Através do Fundo Municipal 
de Saúde. Comunica que aderiu à Ata de Registro de Preços 
nº 2021008, subjacente ao Pregão Eletrônico nº 9/2021-00009, 
conforme os seguintes dados: Processo Administrativo nº: 92021009 
Órgão Gerenciador: Secretaria Municipal de Saúde do Município 
de Uruará/Pa. Vigência da Ata: 05/03/2021 a 05/03/2022. Órgão 
Aderente: Secretaria Municipal de Saúde de Medicilândia/PA. 
Objeto: Contratação de Empresa Especializada para o fornecimento 
de Medicamentos para atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de Saúde do Município de Medicilândia/Pa. Valor Total: R$ 
1.143.911,10 (Um milhão, cento e quarenta e três mil, novecentos e 
onze reais e dez centavos). Fornecedor: A. F. Bis Comercio Servicos 
Eireli Inscrita no C.N.P.J. nº 27.828.853/0001-72. Data 06/05/2021.

Ozimar Martins Palheta - Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
REDENÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2021

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 064/2021
O Municipio de Redenção - PA comunica aos interessados, 
que realizará no dia 26/05/2021 às 09h, (horário Local), 
licitação sob modalidade TOMADA DE PREÇO, tipo 
menor preço global, tendo como objeto: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 
ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
OBRAS E INFRAESTRU-TURA URBANA LOCALIZADO 
NO SETOR MICRO INDUSTRIAL PA 287, AREA DE 
CONSTRUÇÃO DE 160M2.  O edital completo no endereço 
Rua Walterloo Prudente nº 253 – setor Jardim Umuarama, 
site: www.redencao.pa.gov.br, mais infor-mações no telefone 
(94) 3424-3578 e-mail licitacao@ redencao.pa.gov.br.

Lenival Estevão Alves - Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: 2º Termo Aditivo de prazo ao contrato nº 1505001/2015-PMV, 
referente à Tomada de Preços 009/2020. Contratante: Secretaria Municipal 
de Administração, CNPJ: 04.873.618/0001-17. Contratado: Construtora 
Norte Alfa Eireli - Epp, CNPJ: 17.199.057/0001-64. Objeto: Contratação 
de empresa para execução de serviços de recuperação de 29,00 km de 
estradas vicinais no trecho da PA 102 até a estrada de Santo Antônio, no 
município de Viseu/PA, conforme convênio nº 074/2020 – SETRAN. Data 
de assinatura: 06/05/2021. Vigência: 06/05/2021 a 04/08/2021, consoante 
com o art. 57, § 1º, inciso II da lei 8.666/93.

 
 

AVISO CONCORRÊNCIA PÚBLICA CP 011/2021 – CPL/SEDOP
A Comissão Permanente de Licitação informa a quem interessar, que houve uma 
correção nas planilhas da CONCORRÊNCIAS PÚBLICAS Nº 011/2021 cujo objeto 
é: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE 
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM RUAS E VIAS no Município de Viseu, neste Estado, 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Secretaria de
Desenvolvimento Urbano  

e Obras Públicas

 
 

AVISO DE ABERTURA CONCORRÊNCIA PÚBLICA 
CP 012/2021– CPL/SEDOP

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA 
CONSTRUÇÃO DO CENTRO POLIESPORTIVO AYRTON SENNA, no Município de Porto 

Data de abertura: Horário:
Local:

Edital:

Secretaria de
Desenvolvimento Urbano  

e Obras Públicas

SINDICATO DE HOTEIS E 
RESTAURANTE DE BELÉM E 

ANANINDEUA - SHORES
ASSEMBLÉIA GERAL 

EXTRAORDINÁRIA
Pelo presente edital, no gozo de suas 
atribuições estatutarias, o presidente 
do sindicato de hoeteis e restaurante 
do municiao de Belém e Ananindeua 
Convoca todos os associados quite com 
suas obrigações, para Assembleia Geral 
Extraordinária, nos termos do Estatuto 
Social da entidade,   a realizar-se, através 
do aplicativo zoom, no endereço https://
us02web.zoom.us/j/85969339587?pwd=L
3E2R2ZtMUg3ckZEMFU5VDBJdHllUT09, 
no dia  17 (dezessete) de maio de 2021 
às 09:00, em primeira convocação e em 
segunda e ultima convocação as 09:30, 
com qualquer número de participantes 
para deliberarem sobre a seguinte pauta: 
1) Alteração Estatutária. 

Belém, 06 de maio de 2021
Eduardo Perez Boullosa Júnior - 

Presidente das SHORES

SINDICATO DE HOTEIS E 
RESTAURANTE DE BELÉM E 

ANANINDEUA - SHORES
ASSEMBLÉIA GERAL 

EXTRAORDINÁRIA
Pelo presente edital, no gozo de suas 
atribuições estatutarias, o presidente 
do sindicato de hoeteis e restaurante 
do municiao de Belém e Ananindeua 
Convoca todos os associados quite com 
suas obrigações, para Assembleia Geral 
Extraordinária, nos termos do Estatuto 
Social da entidade,   a realizar-se, através 
do aplicativo zoom, no endereço https://
us02web.zoom.us/j/85969339587?pwd=L
3E2R2ZtMUg3ckZEMFU5VDBJdHllUT09, 
no dia  17 (dezessete) de maio de 2021 
às 10:00, em primeira convocação e em 
segunda e ultima convocação as 10:30, 
com qualquer número de participantes 
para deliberarem sobre a seguinte pauta: 
1) Alteração de endereço; 2) O que ocorrer. 

Belém, 06 de maio de 2021
Eduardo Perez Boullosa Júnior - 

Presidente das SHORES

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PONTA DE PEDRAS

EXTRATOS DE CONTRATOS
CONTRATO Nº 20211138

Origem: Pregão Eletrônico nº 002/2021-SRP. Contratante: Prefeitura 
Municipal de Ponta de Pedras/Pa. Contratada (o): F S Soluções 
Tecnológicas Ltda CNPJ: 22.503.680/0001-07. Valor: R$ 41.779,20. 
Vigência: até 31/12/2021. Objeto: registro de preço para contratação 
de pessoa jurídica especializada no fornecimento de internet via 

para atender a prefeitura, as secretarias e os fundos do município 
de ponta de pedras, 24 horas/dias, 7 dias/semanas, com link   de 
internet dedicado full duplex, download e upload. Data da assinatura: 
30/04/2021. Ordenador: Consuelo Maria da Silva Castro.

CONTRATO Nº 20211139
Origem: Pregão Eletrônico nº 002/2021-SRP. Contratante: Fundo 
Municipal de Assistência Social de Ponta de Pedras/Pa. Contratada 
(o): F S Soluções Tecnológicas Ltda CNPJ: 22.503.680/0001-07. 
Valor: R$ 41.779,20. Vigência: até 31/12/2021. Objeto: registro 
de preço para contratação de pessoa jurídica especializada no 

de comunicação multimídia - scm) para atender a prefeitura, as 
secretarias e os fundos do município de ponta de pedras, 24 horas/
dias, 7 dias/semanas, com link   de internet dedicado full duplex, 
download e upload. Data da assinatura: 30/04/2021. Ordenador: 
Regina Maria Ferreira da Silva.

CONTRATO Nº 20211140
Origem: Pregão Eletrônico nº 002/2021-SRP. Contratante: Fundo 
Municipal de Desenvolvimento do Magistério. Contratada (o): F 
S Soluções Tecnológicas Ltda CNPJ: 22.503.680/0001-07. Valor: 
R$ 41.779,20. Vigência: até 31/12/2021. Objeto: registro de preço 
para contratação de pessoa jurídica especializada no fornecimento 

multimídia - scm) para atender a prefeitura, as secretarias e os fundos 
do município de ponta de pedras, 24 horas/dias, 7 dias/semanas, 
com link   de internet dedicado full duplex, download e upload. Data 
da assinatura: 30/04/2021. Ordenador: Mirian Lobato Junior.

CONTRATO Nº: 20211141
Origem: Pregão Eletrônico nº 002/2021-SRP. Contratante: Fundo 
Municipal de Saúde. Contratada (o): F S Soluções Tecnológicas 
Ltda CNPJ: 22.503.680/0001-07. Valor: R$ 62.668,80. Vigência: 
até 31/12/2021. Objeto: registro de preço para contratação de 
pessoa jurídica especializada no fornecimento de internet via radio 

para atender a prefeitura, as secretarias e os fundos do município 
de ponta de pedras, 24 horas/dias, 7 dias/semanas, com link   de 
internet dedicado full duplex, download e upload. Data da assinatura: 
30/04/2021. Ordenador: Joana Mendes Boulhosa Marques.


