
8 gerais Belém, quinta-feira, 14 de outuBro de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SANTA BÁRBARA DO PARÁ

RETIFICAÇÃO – AVISO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura informa que no dia 29 de Setembro de 
2021 na pag. 4, no caderno GERAIS, por equívoco foram 
digitados alguns dados incorretos no PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 0031/2021 para REGISTRO DE PREÇOS PARA 
FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA PRESTAÇÃO  DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE 
MATERIAIS PARA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO 
MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DO PARA/PA.
Onde se Lê: A Sessão de recebimento de propostas, análise 
e julgamento será no dia 11 de Outubro de 2021 por meio 
do endereço eletrônico: www.comprasgovernamentais.gov.
br, UASG: 980369, às 08:00hs.
Leia-se: A Sessão de recebimento de propostas, análise e 
julgamento será no dia 18 de Outubro de 2021 por meio do 
endereço eletrônico: www.comprasgovernamentais.gov.br, 
UASG: 980369, às 08:00hs.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM
AVISOS DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 00048/2021

O município de São Domingos do Capim através da pregoeira, torna público o processo licitatório na modalidade 
Pregão Eletrônico-SRP do tipo menor preço por item que versa sobre o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 
EVENTUAL CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 
EM ATENDIMENTO A PREFEITURA E SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO CAPIM/PA. A data do 
recebimento e abertura das propostas e documentos de habilitação será no dia 26/10/2021 às 08:00 horas no sistema 
comprasnet. O edital estará disponível nos sites: https://saodomingosdocapim.pa.gov.br/categoria/licitacoes/ e www.
comprasnet.gov.br e e-mail: licitacaosdc2021@gmail.com, e também poderá ser obtido no prédio da prefeitura, sala da 
Comissão Permanente de Licitações (CPL) localizada na av. DR. Lauro Sodré, nº 206, centro, são domingos do capim/
PA, CEP: 68635-000, nos dias úteis, no horário de 07:00hs às 13:00hs a partir da data da publicação.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM AVISOS DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 00049/2021
O município de São Domingos do Capim através da pregoeira, torna público o processo licitatório na modalidade Pregão 
Eletrônico-SRP do tipo menor preço por item que versa sobre o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO A PREFEITURA, SECRETARAS 
DE ADMINISTRAÇÃO, SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E FUNDOS AGREGADOS AO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM/
PA. A data do recebimento e abertura das propostas e documentos de habilitação será no dia 26/10/2021 às 13:00 horas no 
sistema comprasnet. O edital estará disponível nos sites: https://saodomingosdocapim.pa.gov.br/categoria/licitacoes/ e 
www.comprasnet.gov.br e e-mail: licitacaosdc2021@gmail.com, e também poderá ser obtido no prédio da prefeitura, sala da 
Comissão Permanente de Licitações (CPL) localizada na av. DR. Lauro Sodré, nº 206, centro, são domingos do capim/PA, CEP: 
68635-000, nos dias úteis, no horário de 07:00hs às 13:00hs a partir da data da publicação.

MARIA JOSE BASTOS DO AMARAL - PREGOEIRA
14/10/2021

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO DE CURIONÓPOLIS
AVISO DE RESULTADO DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 11/2021
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Curionópolis, torna público aos interessados em especial 
às empresas participantes da licitação em epígrafe, o resultado do JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO, que tem como objeto 
a contratação de empresa para execução da revitalização urbana da Praça da República com construção de equipamentos 
culturais esportivos e de lazer no município de Curionopolis-PA. Participaram da licitação as empresas: N. S. BORGES 
CONSTRUÇÕES EIRELI, MULTISUL ENGENHARIA S/S LTDA e SENENGE CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA.  Foram 
inabilitadas as empresas N.S BORGES CONSTRUÇÕES EIRELI  e SENENGE CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA. Foi 
considerada habilitada a empresa MULTISUL ENGENHARIA S/S LTDA. Informamos, ainda, que a partir desta publicação 
está aberto o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a interposição de recurso pelas empresas interessadas quanto a fase de 
habilitação. Findo este prazo será marcado a data para abertura do envelope “Proposta Comercial”. Curionópolis, 13 de 
outubro de 2021. ELIZABETH Mª S. V. BOTELHO DA SILVA. Comissão Permanente de Licitação-Presidente.

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOVO REPARTIMENTO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

A Comissão de Licitação do Município de NOVO REPARTIMENTO, 
através do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, em cumprimento 
à ratificação procedida pelo Sr ELENILTON DA CRUZ ARAUJO, 
SECRETARIO, faz publicar o extrato resumido do processo de 
dispensa de licitação a seguir: Objeto: Aquisição de gêneros 
alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar 
Rural, para atendimento ao Programa Nacional de Alimentação 
Escolar/PNAE, de acordo com as especificações constantes 
desta Chamada Pública. Contratado: ASSOCIACAO CONTEXTO 
HABITAT - R$ 1.075.816,80. Contratado: C M BATISTA - R$ 
819.991,80. Contratado: LUIZA BRILHANTE PEREIRA - R$ 
79.207,00. Contratado: T. B. CORREIA - R$ 255.000,00. 
Fundamento Legal: art. 14, $ 1º (chamada pública), da Lei nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores. Declaração de Dispensa 
de Licitação emitida pela Comissão de Licitação e ratificado 
pelo Sr ELENILTON DA CRUZ ARAUJO, SECRETARIO. Novo 
Repartimento - PA, 10 de setembro de 2021. SIDILENI CHAVES 
DE SOUZA. Comissão de Licitação. Presidente

AVISO DE ABERTURA DO PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 033/2021/SRP.

A Prefeitura Municipal de Salinópolis, através de seu 
Pregoeiro, comunica que realizará licitação na modalidade 
Pregão Eletrônico nº 033/2021/SRP, do tipo menor preço 
por item, com o objetivo futura e eventual “contratação 
de empresa especializada na prestação de serviços de 
implantação e manutenção de licença de uso de software 
para licenciamentos municipais, gestão, fiscalização e 
arrecadação de receitas próprias, integrados por meio 
de plataformas públicas e privadas”, através do sistema 
de registro de preço. Data da Abertura: 27/10/2021 as 
09:00h. Local do certame: endereço eletrônico - https://
www.gov.br/compras/pt-br/sistemas/comprasnet-siasg, 
duvidas pelo email:cplsalinopolis@gmail.com ou Fone: 
(91) 98155-5875. O Edital poderá ser adquirido nos 
sites: www.comprasgovernamentais.gov.br e www.
salinopolis.pa.gov.br.

THAINÁ IZARA BARROS DE SENA
Pregoeira/PMS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ARARI
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº: 20210068   
ORIGEM: PREGÃO ELETRÔNICO 9/2021-005
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SANTA 
CRUZ DO ARARI
CONTRATADO: ALTAMED DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS – CNPJ: 21.581.445/0001-82
OBJETO: Contratação de empresa especializada Para o 
FORNECIMENTO DOS ITENS FRACASSADOS/DESERTOS/
CANCELADOS DO PREGÃO ELETRÔNICO 9/2021-002 E 
DE MEDICAMENTOS E MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR 
COMPLEMENTARES, em atendimento das necessidades da 
Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santa Cruz 
do Arari, por um período de 12 meses.
VALOR TOTAL: R$ 17.002,90 (Dezessete Mil e Dois Reais e 
Noventa Centavos).
PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2021Atividade: 2141 
- Manutenção Hospital de Pequeno Porte – HPP ; 2077 - 
Manutenção da assistência Farmacêutica; Classificação 
Econômica: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo.
VIGÊNCIA: 11 de outubro 2021 a 11 de outubro de 2022

Adriane Oliveira dos Santos
Pregoeira Municipal

ELOYM INCORPORADORA, CONST. E IMB. LTDA, 
CNPJ: 03.510.063/0001-86, torna público que recebeu da 
SECTMA-MOJU/PA a L.P Nº 001/2021, para implantação do 
loteamento com 29,937ha, com validade até 03/03/2022.

ELOYM INCORPORADORA, CONST. E IMB. LTDA, 
CNPJ: 03.510.063/0001-86, torna público que recebeu da 
SECTMA-MOJU/PA a L.I e LO Nº 048/2020, para implantação 
do loteamento com 29,937ha, com validade até 22/09/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SANTA BÁRBARA DO PARÁ

RETIFICAÇÃO – AVISO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura informa que no dia 29 de Setembro de 
2021 na pag. 4, no caderno GERAIS, por equívoco foram 
digitados alguns dados incorretos no PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 0052/2021 para REGISTRO DE PREÇOS PARA 
FUTURA EEVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL 
MÉDICO HOSPITALAR OBJETIVANDO ATENDER AS 
NECESSIDADES DO CENTRO ESPECIALIZADO DE 
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO MUNICÍPIO.
Onde se Lê: A Sessão de recebimento de propostas, análise 
e julgamento será no dia 11 de Outubro de 2021 por meio 
do endereço eletrônico: www.comprasgovernamentais.gov.
br, UASG: 980369, às 14:00hs.
Leia-se: A Sessão de recebimento de propostas, análise e 
julgamento será no dia 25 de Outubro de 2021 por meio do 
endereço eletrônico: www.comprasgovernamentais.gov.br, 
UASG: 980369, às 13:30hs..

PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARÁ
AVISOS DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2021
Registro de preço para futuro e eventual aquisição de 
material permanente (mobília em geral) objetivando 
atender as necessidades da prefeitura municipal suas 
secretarias do Município de Aurora do Pará. a análise e 
julgamento será no dia 27 de outubro de 2021 por meio 
do sistema eletrônico: www.comprasgovernamentais.
gov.br, UASG: 980389, às 08:00hs. 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2021
Registro de preço para futuro e eventual aquisição 
de roçadeira, equipamento, ferramentas e peças de 
roçagem, destinando a atender as necessidades da 
Prefeitura Municipal de Aurora do Pará. a análise e 
julgamento será no dia 27 de outubro de 2021 por meio 
do endereço eletrônico: www.comprasgovernamentais.
gov.br, UASG: 980389, às 10:00hs.     

 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2021
Registro de preço para futuro e eventual Aquisição 
de material tipo piçarra bruta, terra preta, arreia 
branca e aterro arenoso, objetivando atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de obras e 
Serviços Públicos da Prefeitura Municipal de Aurora do 
Pará. será no dia 27 de outubro de 2021 por meio do 
endereço eletrônico: www.comprasgovernamentais.
gov.br, UASG: 980389, às 14:00hs.                                                                                    

RAFAEL DE AGUIAR MENDONÇA
PREGOEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
DE CURIONÓPOLIS

AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Eletrônico SRP Nº 021/2021 - 
TIPO: Menor Preço por Lote com Maior Percentual de 
Desconto-OBJETO: registro de preços para eventual 
contratação de empresa para prestação de serviços de 
agenciamento de viagens que compreendem a reserva, 
emissão, marcação, remarcação e cancelamento de 
bilhetes de passagens terrestres interestaduais e 
intermunicipais, no território nacional, atendendo as 
necessidades da Secretaria Municipal de Administração, 
Saúde e Desenvolvimento Social do município de 
Curionópolis- DATA RECEBIMENTO PROPOSTAS: 27 
de outubro de 2021. HORA: 09:00 hs. O edital está 
disponível aos interessados pelo site www.curionópolis.
pa.gov.br e www.portaldecompraspublicas.com.br–13 de 
outubro de 2021 – Daniel de Jesus Macedo – Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRONICO 

SRP Nº 8/2021-064
Abertura dia 27/10/2021, às 09:00 horas, no 
BNC, tipo Menor Preço por item, Objeto registro 
de preço para futura e eventual contratação 
de empresa para fornecimento de materiais 
de construção em geral visando atender a 
Prefeitura e Fundos Municipais. No site http://
tucurui.pa.gov.br/. Tucuruí/PA  13/10/2021. 
FERNANDO BARROS LIMA. Pregoeiro

SBA TORRES BRASIL, LIMITADA, inscrita no 
CNPJ 16.587.135/0001-35, torna público que 
recebeu da Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
de Redenção/PA – SEMMA, a Licença Ambiental 
Prévia Nº 005/2021, para a atividade de Torre de 
Telefonia Móvel (BR84545-B), localizada na Avenida 
2, Lote 04, Quadra 101, S/N, Park dos Burutis lll, 
Redenção/PA, através do Processo Nº 531/2021.

Esperança Transp. Serviço e Terraplenagem Ltda-ME, 
torna público que requereu a renovação da L.O Nº12425/2020 
da SEMAS/PA, validade 21/09/2021, para Transporte de 
Carvão Vegetal, na Rod. PA 263,s/n, Km 48, Breu Branco/PA. 

O Estatuto da Criança e 
do Adolescente (ECA) 
garante a este grupo 

uma série de diretos, entre 
os quais proteção familiar e a 
não submissão à negligência, 
violência, crueldade e opres-
são. No entanto, a realidade é 
diferente para 119,8 mil bra-
sileiros, que entre os meses 
de janeiro e setembro foram 
vítimas de violência intrafa-
miliar. Os números, tirados do 
Disque 100, estão na pesqui-
sa divulgada pelo Ministério 
da Mulher, Família e Direitos 
Humanos (MMFDH), que 
também aponta pais e mães 
como os principais agres-
sores. No Pará, entre os me-
ses de janeiro e setembro de 
2021, foram registradas 1.900 
denúncias e 7.139 violações.

Max Costa, secretário ex-
traordinário de Cidadania e 
Direitos Humanos de Belém, 
afirma que Belém responde 
por 17,5% dos casos atendidos 
nos nove primeiros meses. 
“Isso é reflexo de uma socieda-
de que não visualiza as nossas 
crianças e adolescente como 
sujeitos de direito. Apesar de 
nós termos avanços com a im-
plantação do ECA, quase 30 
anos depois ainda permane-
ce na estrutura da sociedade 
uma visão menorista da crian-
ça e do adolescente, que não 
os visualiza como sujeitos de 
direito e prioridade absoluta”, 
afirma o secretário.

“A própria família também 
é violada em seus direitos bá-
sicos. Essas crianças são negli-
genciadas desde o pré-natal, 
creche, cultura e lazer. Pre-
cisamos enfrentar isso como 
política pública. Em Belém, a 
Prefeitura aderiu ao pacto para 
a implantação das Unidades 
Amigas da Primeira Infân-
cia do Unicef, para garantir o 
atendimento deste público. 
Estamos fortalecendo a reta-
guarda, essa rede de apoio, na 
assistência social básica, mé-
dia e de alta complexidade, 
que deve ser prioridade das 
políticas públicas e orçamen-
to”, concluiu.

Nathalia Otero, psicologia 
clínica infantil, diz que o ide-
al é uma criação não violenta, 
que tem como base a discipli-

Vítimas dentro
da própria casa
No pará, 1.900 deNúNcias foram registradas até setembro

Crianças e adolesCentes

  Para Max Costa, direitos de crianças e adolescentes têm que ser garantidos
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estatística da Violência em Família

na positiva. “Dar voz às emo-
ções da criança permitirá a ela 
uma maneira mais adequada 
de lidar com suas frustrações 
e aceitação de si próprio. Os 
impactos causados pela vio-
lência psicológica e/ou física 
na educação infantil têm gera-
do inúmeros prejuízos, como 
dificuldades na condução de 
emoções, autocrítica descons-
trutiva, processos de autosa-
botagem, inseguranças. A per-
sonalidade de uma criança é 
formada até aproximadamen-
te os 6, 7 anos, que é quando os 
registros psíquicos são cons-
truídos”, explica a especialista.

Sandra Santos, 54, teve cria-
ção rígida e decidiu quebrar o 
padrão com as cinco filhas e 
duas netas. Sem acolhimento 
na infância, ela não abre mão 
da conversa. “Eu não bato ne-
las, eu chamo atenção quando 
estão erradas ou brigando en-

tre si. Batendo não vai resol-
ver nada, a criança fica mais 
revoltada. Se eu for te contar 
como foi a minha infância... Eu 
nunca tive o que elas tiveram, 
nunca tive um carinho. Como 
a minha foi ruim, eu não que-
ro que elas passem pelo o que 
eu passei. Dou a eles o carinho 
que nunca tive”, revela.

Apenas na vida adulta, com 
a família construída ao lado 
do marido Antônio, Sandra 
encontrou um ambiente amo-
roso. “Falo para elas serem 
unidas. Elas adoram estar em 
casa. Tem pessoas que eu co-
nheço desde a infância que 
me perguntam como foi que 
eu não me tornei uma pessoa 
ruim, pelo jeito que eu passei 
a minha vida toda. Eu sempre 
quis que minhas filhas e netas 
tivessem o que eu não tive, por 
isso elas são muito bem cuida-
das e amadas”, conclui.


