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EDITAL DE LOTEAMENTO 
DIEGO NALLY LOPES, substituto do Cartório do 

Registro de Imóveis da Comarca de Paragominas, 
Estado do Pará, por nomeação na forma da Lei, etc. 

FAZ SABER a quem interessar possa, em 
cumprimento ao artigo 19 da Lei 6.766, de 
19 de dezembro de 1979, que dispõe sobre o 
parcelamento do solo urbano e o que preceitua a Lei 
Municipal n.° 1063/2021, de 05 de outubro de 2021, 
que pela PARAGOMINAS EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, sociedade empresária 
limitada, estabelecida na Avenida Doutor Freitas, 
2408, Edifício Cabral, sala 301H, Bairro da Pedreira, 
na cidade de Belém/PA, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 
31.205.691/0001-93, foi requerido a esta Serventia 
o registro de um Loteamento urbano denominado: 
LOTEAMENTO JARDIM VALLE DO URAIM, com 
uma área total de 494.640,94m² quatrocentos 
e noventa e quatro mil, seiscentos e quarenta 
metros e quatro centímetros quadrados), 
localizado na Rodovia PA - 256, nesta cidade 
e Comarca de Paragominas, Estado do Pará., 
juntando para o referido registro, planta, memorial 
descritivo e demais documentos exigidos por 
Lei. As impugnações daqueles que se julgarem 
prejudicados, deverão ser apresentadas dentro 
do prazo de 15 dias, a partir da data da última 
publicação. Decorrido este prazo e não havendo 
nenhuma impugnação, será feito por esta Serventia 
o registro do mencionado Loteamento. Dado e 
passado nesta cidade e Comarca de Paragominas, 
aos vinte e seis (03) dias do mês de novembro de 
2021. Eu,______ substituto que digitei e subscrevi.

Processo nº: 23204.002027/2021-89.
Objeto: Contratação de serviços de tecnologia da informação e comunicação 
referente a renovação de garantia e suporte para 4 (quatro) nós do servidor 
Hiperconvergente Nutanix, conforme condições, quantidades e exigências 
estabelecidas no Edital e seus anexos.
Total de Itens Licitados: 1.
Local que poderá ser lida ou obtida à íntegra do Edital e seus anexos: 
www.comprasgovernamentais.gov.br e na Universidade Federal do Oeste 
do Pará - Ufopa – unidade Tapajós-BMT II. Av. Vera Paz, s/n 4° piso, CEP: 
68040-255 – Santarém-Pará-Brasil. DCS/PROAD/UFOPA – Diretoria de 
Compras e Serviços. Fones: (093) 2101-6777 / Contato: Rodrigo Oliveira 
da Silva – e-mail: pregoes.dcs@ufopa.edu.br 
Data limite para entrega das propostas: 19/11/2021, no Portal de Compras 
Governamentais: www.comprasgovernamentais.gov.br.  
Abertura da Proposta: 19/11/2021 às 09h00min (horário de Brasília).
Local da sessão publica: www.comprasgovernamentais.gov.br. UASG: 158515.

CÓDIGO DA UASG: 158515

PREGÃO Nº 13/2021

UNIVERSIDADE FEDERAL 
DO OESTE DO PARÁ
PRÓ-REITORIA DE 
ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA DE COMPRAS 
E SERVIÇOS

MINISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D’ARCO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 

024/2021 – PMPD/SMOTSU - SRP
A Prefeitura Municipal de Pau D’arco - PA, por intermédio do 
Setor de Licitação, torna público que, fará realizar licitação na 
modalidade Pregão Eletrônico tipo menor preço por item, objeto: 
Registro de preço visando futura e eventual contratação de 
empresa Especializada em aquisição de Manilhas e Postes para 
a Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, 
Transporte e Serviços Urbanos do Município de Pau D´arco - PA. 
Data e horário do recebimento das propostas: até às 09:00 horas 
do dia 23/11/2021. Data e horário do início da disputa: 09:10 
horas do dia 23/11/2021. De acordo com o que determina a 
legislação vigente, a realizar-se no Portal de Compras Pública 
https://www.portaldecompraspublicas.com.br. O procedimento 
licitatório obedecerá ao disposto na Lei Federal nº 10.520, de 
17/07/2002, do Decreto nº 10.024, de 20/09/2019, Lei nº 
8.666/93 e demais legislação e suas alterações posteriores que 
lhe foram introduzidas. O Edital e seus anexos encontram-se à 
disposição dos interessados no Portal de compras Públicas https://
www.portaldecompraspublicas.com.br, Portal da Prefeitura na URL 
https://paudarco.pa.gov.br/licitacoes-e-contratos/ e no Mural 
das Licitações do TCM/PA, https://www.tcm.pa.gov.br a partir da 
publicação deste Aviso. Pau D´arco - PA, 08 de novembro de 2021. 
EDICARLOS JESUINO FILHO. Pregoeiro. Decreto nº 014/2021

AVISO DE LICITAÇÃO
A CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU por 
intermédio da Comissão de Licitação, torna público que às  
09:00 horas do dia 24 de Novembro de 2021, fará realizar 
licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, tipo menor 
preço, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO 
DOS SERVIÇOS DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO  DO PRÉDIO E 
PLENÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU, de 
acordo com o que determina a legislação vigente, a realizar-
se na sala da Comissão de Licitação da CÂMARA MUNICIPAL 
DE VITÓRIA DO XINGU. O procedimento licitatório obedecerá 
ao disposto na Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, com as 
alterações posteriores que lhe foram introduzidas.
O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos 
interessados na sala da Comissão de Licitação, no prédio 
provisório da Câmara Municipal, localizada na AV. José 
Burlamaqui de Miranda, Nº 36, BAIRRO ALEGRIA, a partir da 
publicação deste Aviso, no horário de expediente, no portal 
GEO OBRAS TCM-PA ou poderá ser solicitado pelo endereço de 
e-mail: cpl.camaravx@gmail.com. 

VITÓRIA DO XINGU - PA, 05 de Novembro de 2021
 ANARA MARIA DAS GRAÇAS PIRES 

Comissão de Licitação
Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 378/2021/
CPL, Benefi ciária -: L. A. QUEIROZ EIRELI, 
inscrita no CNPJ sob Nº 34.791.063/0001-
25, vencedora do Item: Lote 01 perfazendo o 
valor total de: R$ 106.875,50 (Cento e seis mil, 
oitocentos e setenta e cinco reais e setenta 
centavos). Vigência da Ata: 12 meses a partir 
da assinatura. Oriunda Pregão Eletrônico nº 
109/2021-CPL/PMM. Processo Licitatório 
nº 19.191/2021-PMM. Objeto: REGISTRO 
DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 
TONNER NOVOS, RECARGAS TONNERS, PEÇA 
DE REPOSIÇÃO DE TONNERS PARA ATENDER 
AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE E DEMAIS UNIDADES VINCULADAS 
A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE 
MARABÁ/PA. Marabá 05/11/2021 - Valmir Silva 
Moura – Secretário Municipal de Saúde – SMS – 
Portaria nº 535/2020-GP.

INAJÁ PECUÁRIA E AGRÍCOLA S/A
CNPJ nº 04.967.659/0001-72

Edital de Convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Convidamos os senhores acionistas da Inajá Pecuária e Agrícola S/A a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária / 
Extraordinária a realizar-se na sede social na Fazenda Inajá, s/n, município de Redenção, estado do Pará, no dia 
13/12/2021 às 15 horas para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) Ratificar as decisões tomadas na Assembleia 
ocorrida no dia 16 de novembro de 2020, com a aprovação das contas relativas ao exercício de 2019, destinação do 
lucro líquido, distribuição de dividendos, integralização do capital social e outros, conforme publicação nos jornais Diário 
Oficial do Pará de 05/11/2020, pagina 94 e Jornal Liberal Amazonia de 03/11/2020, página 6 b) Exame, discussão e 
aprovação do relatório da Diretoria e Balanço encerrado em 31/12/2020, conforme publicação no jornal Liberal Amazonia 
dia 20/10/2021 pagina 4 e Diário Oficial do Pará de 20/10/2021, página 209. c) Destinação do Lucro Líquido do exercício 
e distribuição de dividendos d) Outros assuntos de interesse social. Acham-se à disposição dos Srs. Acionistas na sede 
social, os documentos exigidos pelo Art. 133da Lei nº 6.404/76. Redenção, 05 de novembro de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SÃO DOMINGOS DO CAPIM 

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE 
PREÇO Nº 2/2021-00009

O Município de São Domingos do Capim através 
da presidente da C.P.L. Torna público a abertura 
de processo Licitatório para a CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL, VISANDO A 
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL 
BOA ESPERANÇA III, LOCALIZADA NA COMUNIDADE 
BOA ESPERANÇA, REGIAO DO SAO LOPES, EM 
ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS DO 
CAPIM/PA, DE ACORDO COM PROJETO, MEMORIAL 
DISCRITIVO E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS QUE 
SÃO PARTES INSEPARÁVEIS DESSE EDITAL. A 
abertura será no dia 24/11/2021 às 10:00 horas, 
na sala de reunião da Comissão Permanente de 
Licitação – CPL, situada na Av. Dr. Lauro Sodré, nº 
206, bairro Centro, São Domingos do Capim/PA, 
CEP: 68.635-000, com visita técnica nos dias 16 E 
17 de NOVEMBRO de 2021, com horário de saída às 
09:00 horas do prédio da Prefeitura, o edital está 
disponível no site do TCM e na prefeitura municipal 
deste município das 08h00min às 13h00min, de 
segunda a sexta-feira.

MARIA JOSÉ BASTOS DO AMARAL 
PRESIDENTE DA C.P.L.

DAT 08/11/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ELDORADO DO CARAJÁS

AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA 
A Prefeitura Municipal de Eldorado do Carajás, 
torna público que a 2° Chamada do processo 
licitatório Pregão Eletrônico SRP n° 01/2021, 
cujo objeto é registro de preço para eventual 
aquisição de equipamentos/materiais permanentes 
hospitalares, proposta n° 12455.597000/1200-03/
MS, foi considerada FRACASSADA. 

Iara Braga Miranda – Prefeita Municipal 
Franci Nunes – Pregoeira

A GEOMETRIK CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI, inscrita no 
CNPJ: 33.127.527/0001-30 torna público que está requerendo 
junto a Secretaria De meio ambiente de Ananindeua a 
renovação da licença de instalação, para a atividade de 
construção de edifício, Através do requerimento R108021.

A vacinação contra a co-
vid-19 em crianças entre 
5 e 11 anos já iniciou nos 

Estados Unidos. O imunizante uti-
lizado para esse público é a vacina 
da P� zer-BioNTech. Com isso, 
um debate surgiu acer-
ca da necessidade dessa 
medida. Nesse público, 
o índice de contágio é 
menor e poucas são as 
chances de crianças de-
senvolverem sintomas mais gra-
ves da doença. Ainda assim, no 
Pará, foram registrados 9.051 ca-
sos de crianças de 5 a 11 anos com 
covid-19 e 13 óbitos, em 2020. 
Neste ano, até o momento, 6.460 
casos foram con� rmados e 3 mor-
tes na mesma faixa etária, aponta 
a Secretaria de Estado de Saúde 
Pública do Pará (Sespa).

A vacina anticovid da P� zer 
é segura e mais de 90,7% e� caz 
na prevenção de infecções no 
público infantil, aponta o estu-
do realizado pela farmacêutica. 

Para o infectologista Louri-
val Marsola, a imunização con-

Vacinação reduz 
as transmissões
CRIANÇAS DE 5 A 11 ANOS PODEM SER DISSEMINADORAS DA COVID-19

CORONAVÍRUS

Ativistas dos direitos LGBT-
QIA+ do Pará comemoraram a 
decisão do Senado em proibir 
a discriminação a doadores de 
sangue somente baseados na 
orientação sexual. Para quem 
faz parte dessa parcela da po-
pulação, é um importante mo-
mento para a igualdade social 
no país. A matéria ainda seguirá 
para a Câmara dos Deputados. 
Porém, o alívio já vem da aber-
tura da discussão.

Entre as muitas pessoas que 
festejaram a decisão histórica foi 
Eduardo Benigno, membro do 
Grupo Homossexual do Pará. 
“Mais uma vitória para a popu-
lação LGBTQIA+ e para a tão so-
nhada cidadania plena de nossa 
comunidade. Independente de 
qualquer coisa, consideramos 
que todos os sangues a serem 
doados são testados e isso não 
deveria ser desquali� cado base-

ado na orientação sexual da pes-
soa. A doação é um ato de amor 
e são utilizados argumentos 
nesta proibição que não eram 
plausíveis nem para o ponto de 
vista cientí� co”, a� rma.

O relator do projeto, senador 
Humberto Costa (PT-PE), desta-
cou o suporte jurídico do Supre-
mo Tribunal Federal (STF) que, 
em 2020, decidiu pela inconsti-
tucionalidade de uma portaria 
do Ministério da Saúde de 2016. 
Na norma, o ministério conside-
rava inaptos à doação de sangue 
por 12 meses os homens que 
tivessem tido relações sexuais 
com outros homens.

“Apesar de haver decisão do 
Supremo Tribunal Federal, estas 
normas espúrias clamam por 
um posicionamento � rme deste 
Congresso Nacional, e tal � rme-
za está no escopo deste projeto 
de lei”, a� rmou o relator em seu 

parecer. “O governo não pode 
tratar a comunidade LGBTQIA+ 
como um grupo formado por 
pessoas que representam peri-
go à saúde pública; não se pode 
restringir a qualquer grupo o 
direito de ser solidário, o direito 
de participar ativamente da so-
ciedade, o direito de ser como se 
é”, acrescentou.

A redação do Grupo Liberal 
entrou em contato com o Insti-
tuto de Hematologia e Hemo-
terapia de Belém (Ihebe) para 
comentar o assunto, mas até o 
fechamento desta matéria não 
recebeu retorno. Já a Fundação 
Hemopa, em nota, informou 
que o assunto está sendo trata-
do pela direção. “É um assunto 
novo e precisa ser analisado 
pela diretoria técnica. [...] Outra 
observação, é um projeto ainda 
em votação que ainda vai para a 
Câmara dos Deputados”.

Decisão sobre doação de 
sangue agrada LGBTQIA+

tra é importante a todas as fai-
xas etárias. “Hoje, você vacina 
para reduzir o número de mor-
tes, mas vai chegar em um mo-
mento que vamos precisar tirar 
o vírus de circulação. Enquanto 
houver pessoas mantendo esse 
ciclo do vírus, sempre vai existir 
o risco de que alguém vacinado 
possa se infectar e ter uma de-
senvolver uma forma grave da 
doença”, explica o médico. 

A decoradora de festas, Vi-
viane Santos, está na expec-
tativa de imunizar as � lhas 
Maria Eduarda, de 10 anos, e 
Maria Luiza, de sete. Os adul-
tos da família estão com o ciclo 
vacinal completo e aguardam 
a vez das meninas. “As minhas 
� lhas, como na minha família, 
sempre fazemos todas as cam-
panhas de vacinação desde o 
nascimento”, a� rma a mãe.

  Viviane Santos está na expectativa de vacinar as filhas de 10 e de 7 anos
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