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Processo nº. 23204.009134/2017-51.
Objeto: A presente licitação, tipo MENOR PREÇO, por ITEM, r no SISTEMA 
DE REGISTRO DE PREÇOS, tem por objeto registro de preços para eventual
aquisição de mobiliário de laboratório, con orme especi caç es e condiç es
estabelecidas no Edital e seus anexos.
Local que poderá ser lida ou obtida à íntegra do Edital e seus anexos:
www.comprasgovernamentais.gov.brp g g e na Universidade Federal do Oeste do Pará
- UFOPA – Amazônia Boulevard; Av. Mendonça Furtado, 2946, Sala 534 - 5º 
andar – Fátima - CEP: 68040-050 – Santarém-Pará-Brasil. DCS / PROAD /UFOPA
– Diretoria de Compras e Serviços. Fones: (093) 2101-6777 / 2101-6789 Contato: 
Otto Narry Tavares da Silva – e-mail: y pregoes.dcs@ufopa.edu.brp g @ pp g @ p

Data Limite para Entrega da Proposta: 23/08/2017, no Portal de Compras
Governamentais: www.comprasgovernamentais.gov.brp g g
Abertura da Proposta: 23/08/2017 às 09h00min (horário de Brasília).
Local da sessão publica: www.comprasgovernamentais.gov.brp g g . UASG: 158515.

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 050/2017

UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
OESTE DO PARÁ
CÓDIGO DA UASG: 158515 MINISTÉRIO DA

EDUCAÇÃO

Processo nº. 23204.007790/2017-10.
Objeto: A presente licitação, tipo MENOR PREÇO, por ITEM, r no SISTEMA 
DE REGISTRO DE PREÇOS, tem por objeto registro de preços para eventual
aquisição de material de consumo, con orme especi caç es e condiç es 
estabelecidas no Edital e seus anexos.
Local que poderá ser lida ou obtida à íntegra do Edital e seus
anexos: www.comprasgovernamentais.gov.brp g g e na Universidade Federal do Oeste 
do Pará - UFOPA – Amazônia Boulevard; Av. Mendonça Furtado, 2946, Sala 
534 - 5º andar – Fátima - CEP: 68040-050 – Santarém-Pará-Brasil. DCS / PROAD 
/UFOPA – Diretoria de Compras e Serviços. Fones: (093) 2101-6777 / 2101-6789 
Contato: Otto Narry Tavares da Silva – e-mail: y pregoes.dcs@ufopa.edu.brp g @ pp g @ p

Data Limite para Entrega da Proposta: 21/08/2017, no Portal de Compras
Governamentais: www.comprasgovernamentais.gov.brp g g
Abertura da Proposta: 21/08/2017 às 09h00min (horário de Brasília).
Local da sessão publica: www.comprasgovernamentais.gov.brp g g . UASG: 158515.

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 051/2017

UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
OESTE DO PARÁ
CÓDIGO DA UASG: 158515 MINISTÉRIO DA

EDUCAÇÃO

O Banco do Brasil S.A., conforme autorização concedida por intermédio da
Portaria MF nº 202, de 21 de julho de 2004, Norma de Execução de Dívida 
MDA S A nº 01, de 29 de junho de 2011 e o contrato de nanciamento entre
este agente nanceiro e o(s) mutuário(s) abaixo identi cado(s), ap s esgotadas 
as tentativas de ci ncia por meio de noti cação via remessa postal (A ), 
NOTIFICA POR OPERAÇÃO INADIMPLIDA DE CRÉDITO FUNDIÁRIO, que a PLIDA
não liquidação da operação no prazo máximo de 90 (noventa) dias, contadosrazo máximo de 90 (noventa) dias, contados 
a partir da data de publicação deste Edital, resultará no encaminhamenão deste Edital, resultará no encaminhamento de
processo à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN, para insGeral da Fazenda Nacional – PGFN, para inscrição em
Dívida Ativa da União e tornará passível de inscrição no Cadastro Informativo deo e tornará passível de inscrição no Cadastro Informativo de
Créditos não uitados do Setor P blico Federaltados do Setor P blico Federal – Cadin.
Para realização dos pagamentos devidos, o devedor deverá se dirigir àação dos pagamentos devidos, o devedor deverá se 
depend ncia do Banco responsável pela operação.d ncia do Banco responsável pela operação

Nome CPF / CNPJ Nº Operaçãop ç
EdEdnilson Vieira Dos Santos 619.79.702.474-87 40/00/00569-0
Maria Dria Da Conceição Araujoç j 40404.044.982-72 4040/00569-0

Maurício Menna Barreto CordeiroMaurício Menna Barreto Cordeiro
GeralGerente Ger

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Concorrência Pública nº 053/2017
A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA, por meio da Gerência de Filial Alienar Bens Móveis 
e Imóveis - GILIE/BE, torna público aos interessados o adiamento da Sessão de Abertura da
Concorrência Pública 053/2017, assim como os atos subsequentes, em virtude atraso com 
a entrega da proposta encaminhada  pela Agência Breves, sendo divulgado as novas datas 
a seguir: - Sessão de Abertura: Dia 18/08/2017, a partir das 10 horas na GILIE/BE. - Mapa 
de Classi cação: Dia 18/08/2017. - avendo empate, a proposta vencedora será de nida,
obrigatoriamente, mediante sorteio a ser efetuado no prazo de 3 (três) dias úteis a contar 
da data de divulgação do Mapa de Classi cação, na presença dos interessados envolvidos,
na GILIE/BE no dia 21/08/2017 a partir das 11 horas. - Para os imóveis que não acudirem 
interessados, a CAI A, a seu exclusivo critério, levará os imóveis à Venda Direta a partir das
10 horas do dia 28/08/2017. Permanecem inalteradas as demais disposiç es previstas no 
Edital de Condiç es Básicas. Outras informaç es nos telefones: (91)) 3211-2088/3211-2093;;
(69)( ) 2181-1485/2181-1438 e (68)3212-6394( ) .

GERENTE DE FILIAL DA GILIE/BE

AVISO DE ADIAMENTO SESSÃO DE ABERTURA

MINISTÉRIO DA 
FAZENDA

AReceita Federal abre hoje AAa consulta ao terceiro lote AAde restituição do Impos-AA
to de Renda da Pessoa Física de 
2017. Serão contemplados mais 
de 2,012 milhões de contri-
buintes, totalizando cerca de 
R$ 2,8 bilhões em restituição. 
No Pará, serão contemplados 
53,8 mil contribuintes, totali-
zando um montante de R$ 95,8 
milhões em restituições neste 

terceiro lote. Já na 2ª Região Fis-
cal (composta pelos estados da
região Norte, exceto Tocantins),
o valor total devolvido pelo fisco
federal aos 120,8 mil contribuin-
tes contemplados neste lote será
de R$ 199,9 milhões. O lote mul-
tiexercício abrange também res-
tituições residuais dos exercícios
de 2008 a 2016.

O crédito bancário para os
contribuintes será realizado no

dia 15 de agosto. Neste lote, R$ 
210,5 milhões serão destinados 
a contribuintes com preferência 
para receber a restituição: 45.576 
idosos e 6.555 pessoas com algu-
ma deficiência física ou mental 
ou moléstia grave.

Para saber se teve a decla-
ração liberada, o contribuinte 
deverá acessar o site http://idg.
receita.fazenda.gov.br) ou ligar 
para o Receitafone 146. 

Liberada consulta ao IR
RECEITA ABRE HOJE VERIFICAÇÃO AO 3º LOTE DE RESTITUIÇÃO

IMPOSTO DE RENDA 


