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MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO PARÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

UASG 980547 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
010/2022-PE-PMSF-EDUCAÇÃO, com objeto: 
Fornecimento de recarga de gás de cozinha com 13kg, 
para atender a rede municipal e estadual de ensino, para 
o exercício de 2022. Data de abertura: 05/04/2022 
as 08h30min, através do www.comprasnet.gov.br. 
O edital estará disponível no www.comprasnet.gov.br, 
site da Prefeitura e/ou Portal do TCM/PA. CHAMADA 
PÚBLICA Nº 001/2022-PMSF-EDUCAÇÃO, 
com objeto: Aquisição de Gêneros alimentícios da 
Agricultura Familiar para a alimentação escolar 
(merenda) destinado a atender aos alunos da Educação 
Infantil e Ensino Fundamental do Município de São 
Francisco do Pará/PA. Data de abertura: 06/04/2022 
às 10h00min, no auditório da SEMED.  Os editais 
poderão ser obtidos gratuitamente no Departamento de 
Licitações da Prefeitura Municipal de São Francisco do 
Pará PA, situada e localizada na Av. Barão do Rio Branco, 
s/n, bairro Centro, CEP: 68748-000, São Francisco do 
Pará/PA, mediante a entrega de CD ROM virgem, de 
seg. a sex, de 08h às 14h e no site da Prefeitura/Portal 
da transparência e TCM/PA.

Genilson Alessandro Souza de Nazaré
Secretário Municipal de Educação

AMC AGUILERA COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA, 
CNPJ 05.497.400/0001-78 Torna público que recebeu 
da SEMMA a LAO nº66/2022 p/comercio varejista de 
combustíveis com validade até 07/03/2026.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DO RIO-PA
AVISO TOMADA DE PREÇO Nº 2/2022-00003
Objeto: Contratação de empresa especializada em 
execução de serviços de instalação elétrica (Baixa, 
média e alta tensão) Nas Escolas, E.M.E.I.F. 
Vanusa do Socorro Oliveira Ribeiro, E.M.E.I.F. 
Professora Cecilia de Nazaré. E E.M.E.I.F. 
Prexedes Ribeiro, no município de Mãe do Rio - Pa, 
conforme projeto básico, planilha orçamentaria, 
memorial descritivo e cronograma físico 
financeiro. Abertura: 07/04/2022. Às 09:00h.

Joao Victor da Silva Castro
Presidente da Comissão de Licitação
AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO

Nº 9/2022-00010-SRP/SMS
Objeto: Registro de preço para futura e 
eventual aquisição de material odontológico, 
objetivando atender as necessidades da 
secretaria Mun. de saúde do município de Mãe 
do Rio-PA. Abertura: 05/04/2022. Às 09:00h. 
Pelo portal www.portaldecompraspublicas.
com.br. Integra dos editais e informações 
disponíveis na PMMR, Sala da CPL sito no 
Complexo Administrativo, 998, Santo Antônio. 
– Mãe do Rio/PA de segunda à quinta-feira, no 
horário de 07h30min às 13h30min. E no site: 
www.prefeituramaedorio.pa.gov.br.

Aldecir Pereira Damasceno
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL
AVISO DE REABERTURA DE SESSÃO.

CHAMADA PUBLICA N°001/2022 PMSIP- 
AGRICULTURA FAMILIAR 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL 
DO PARÁ, por meio da Comissão Permanente de 
Licitação, instituída pela portaria nº. 010/2021 de 
01 de junho de 2021 - vem a público convocar 
a quem for de interesse, a participar da sessão 
pública para o  resultado final da Chamada Publica 
n°001/2022, que tem por objeto: AQUISIÇÃO DE 
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA 
FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR 
RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO 
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO 
ESCOLAR (PNAE); A Sessão Pública acontecerá 
às 14:00 hs, do dia 22 de março de 2022, na sala 
de licitações da PMSIP, sito à Av. da Republica, nº 
1613, bairro do Triangulo, Santa Izabel do Pará

Rosinaldo Ferreira de Freitas
PRESIDENTE/PMSIP.

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO COMÉRCIO DE 
MINÉRIOS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DE TUCUMÃ E 

REGIÃO-PA - SINDIPETRO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL

A Comissão Pró-fundação do Sindicato dos Trabalhadores no 
Comércio e Minérios e Derivados de Petróleo de Tucumã e 
Região - PA, SINDIPETRO, com base territorial nos municípios 
de: Água Azul, Banach, Conceição do Araguaia, Floresta do 
Araguaia, Ourilândia, Redenção, Rio Maria, Pau d’ Arco, 
Sapucaia, Santana do Araguaia, São Félix do Xingu, Tucumã, 
Xinguara-PA. Através da subscritora Angela Merice Soares 
Souza, portadora do RG: 287.429-8 e CPF: 679.196.502-91, 
por meio do presente edital, na forma do disposto no artigo 
570 e parágrafo único, da Consolidação das Leis do Trabalho, 
nos termos do artigo 8º da Constituição Federal de 1988, e 
em conformidade com a Portaria 671, de 08 de novembro 
de 2021, expedida pela Secretaria Especial do Trabalho e 
Previdência, convoca Categoria Profissional dos empregados 
no comércio de minérios e derivados do petróleo, dos 
empregados em empresas de garagens, estacionamentos 
e conservação de veículos, dos trabalhadores nas empresas 
retalhistas de gás liquefeito e inclusive pesquisas de minérios, 
com base territorial nos municípios de:, Água Azul, Banach, 
Conceição do Araguaia, Floresta do Araguaia, Ourilândia, 
Redenção, Rio Maria, Pau d’ Arco, Sapucaia, Santana do 
Araguaia, São Félix do Xingu, Tucumã, Xinguara-PA. Para 
Assembleia Geral de Pró Fundação no dia 11/04/2022, na 
Rua Altamira 177, Bairro das flores, Tucumã - Pará – CEP: 
68.385-000, com a seguinte ordem do dia: 1) Aprovação 
da Fundação do Sindicato; 2) Aprovação do Estatuto. 3) 
Eleição e posse da Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e 
seus respectivos suplentes; 4) Outros Assuntos que ocorrer.  
Tucumã-PA, 18 de Março de 2022.  Angela Merice Soares 
Souza - Presidente da Comissão. ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 015/2022
Tipo menor preço, com abertura no dia 31 de 
março de 2022 às 09hs. Objeto: Contratação 
de Empresa Especializada para o fornecimento 
de material hospitalar para manutenção do 
Teto Municipal da Média e Alta Complexidade 
Ambulatorial e Manutenção do Programa de 
Atenção Básica - PAB Fixo do Fundo Municipal 
de Saúde do município de Medicilândia-PA, 
quantidades e exigências estabelecidas neste 
Edital e seus anexos disponível em: Portal da 
Transparência da Prefeitura de Medicilândia/PA 
(http:// www.medicilandia.pa.gov.br); no Mural 
de licitações (http://www.tcm.pa.gov.br) e www.
portaldecompraspublicas.com.br. Informações 
e-mail: setor.licitacaopmm@gmail.com

OZIMAR MARTINS PALHETA
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SÃO DOMINGOS DO CAPIM

AVISO DE RETIFICAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 00025/2022 

  O Município de São Domingos do Capim através da 
Pregoeira, torna público a retificação do processo 
Licitatório do Tipo Menor Preço por item realizada no 
dia 18/03/2022, Amazônia jornal, folhas gerais 4, 
que objetiva o REGISTRO DE PREÇO PARA SERVIÇO 
DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, PESADOS E 
FLUVIAIS, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DAS 
SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
E SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE 
SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA. Onde se lê: A 
data do recebimento e abertura das propostas e 
documentos de habilitação será no dia 30/03/2022 
às 08:00 horas; leia-se: A data do recebimento e 
abertura das propostas e documentos de habilitação 
será no dia 04/04/2022 às 08:00 horas.

MARIA JOSE BASTOS DO AMARAL
PREGOEIRA

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 017/2022-
CEL/SEVOP/PMM, PROCESSO N° 5.230/2022-
PMM - Tipo Menor Preço Por Lote. Data da 
Sessão: 04/04/2022 – 09h00min (horário local). 
Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL 
- AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE VEÍCULOS E DE 
CAMINHÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. Integra 
do Edital e Informações: Sala da CEL/SEVOP/
PMM - Prédio da SEVOP, Rod. BR 230 - Km 5,5 - 
Bairro Nova Marabá, Marabá, Pará, das 8h às 12h 
e das 14h às 18h, ou pelo e-mail: sevop.licitacao@
maraba.pa.gov.br, ou no portal do TCM/PA, ou pelo 
Portal da Transparência/Marabá. Ass.: Adalberto C. 
Raymundo - Pregoeiro-CEL/SEVOP.

Extrato contrato n° 27/2022/FCCM, 
Processo Nº 23.514/2021/PMM, PP – SRP n° 
015/2021/CEL/FCCM - Vencedora: PONTO 
INFO COMER. E SER. INFO. EIRELLI, CNPJ 
08.255.726/0001-87, perfazendo um valor 
total de R$ 27.888,00. Vigência: 31/12/2022, 
Assinado: 16/03/2022Recurso próprio. Vanda 
Régia Américo Gomes- Presidente da Fundação 
Casa da Cultura de Marabá
Extrato contrato n° 28/2022/FCCM, Processo 
Nº 22.340/2021-PMM, PP – SRP n° 011/2021/
CEL/FCCM - Vencedora: IBIZA EMPREED. 
COMER. E SER. EIRELLI, CNPJ 18.559.714/0002-
80, perfazendo um valor total de R$ 28.226,00. 
Vigência: 31/12/2022, Assinado: 16/03/2022, 
Recurso oriundo do Contrato FCCM e a empresa 
VALE. Vanda Régia Américo Gomes- Presidente 
da Fundação Casa da Cultura de Marabá
Extrato contrato n° 29/2022/FCCM, Processo 
Nº 22.875/2021-PMM, PP – SRP n° 013/2021/
CEL/FCCM - Vencedora: CAB NOGUEIRA 
COMERCIO E REPRESENTAÇÕES, CNPJ 
37.967.870/0001-444, perfazendo um valor 
total de R$ 21.838,00. Vigência: 31/12/2022, 
Assinado: 18/03/2022, Recurso próprio da FCCM. 
Vanda Régia Américo Gomes- Presidente da 
Fundação Casa da Cultura de Marabá.

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ
Aviso de Adjudicação e Homologação

Modalidade: CONCORRÊNCIA PÚBLICA PARA 
REGISTRO DE PREÇO Nº 3/2022-00001. Objeto: 
Registro de Preços para seleção de proposta mais 
vantajosa para futura e eventual para contratação 
de pessoa Jurídica para prestação de manutenção 
predial preventiva e corretiva e das instalações, 
nas áreas privativas dos patrimônios públicos 
da prefeitura de Uruará vinculado à Secretaria 
Municipal de Educação. Vencedor: D&N 
ENGENHARIA LTDA - EPP, com o valor global 
de R$ 6.184.545,67 (seis milhões centos e oitenta 
e quatro mil e quinhentos e quarenta e cinco reais, 
sessenta e sete centavos). Adjudica e Homologa a 
Licitação na forma da Lei nº 8.666/93. 

FORMAÇÃO

Começam hoje as ins-
crições para os cursos do 
programa Qualifica Pará, 
voltado à inserção e rein-
serção no mundo do traba-
lho, tendo como objetivo 
contribuir para o enfrenta-
mento ao desemprego e às 
dificuldades econômicas, 
por meio da qualificação.

Serão abertas 1.452 tur-
mas, com 45 tipos de cur-
sos, com destaque para as 
áreas de serviço e comér-
cio, entre eles o de manu-
tenção de celular, auxiliar 
de pedreiro, mecânico 
de moto, pintor de obras, 
cuidador de idosos, assis-
tente administrativo, culi-
nária básica, informática 
e outros. O investimento 
para a abertura dos cursos 
soma R$ 60 milhões.

As inscrições poderão 
ser feitas no site da Secre-
taria de Estado de Assis-
tência, Trabalho, Empre-
go e Renda (Seaster), no 
endereço seaster.pa.gov.
br, a partir de hoje.

Além da capacitação, o 
programa prevê um mi-
crocrédito que contribuirá 
para a compra de equipa-
mentos e na estruturação 
do primeiro negócio. O 
valor do crédito gira entre 
R$ 500 a R$ 5.000 e será 
gerenciado pelo Banco do 
Estado do Pará (Banpa-
rá). As instruções para o 
acesso ao crédito também 
estarão disponíveis no site 
da Seaster.

Qualifica 
Pará abre 
hoje as 
inscrições

A s provas para o cargo 
de fiscal de receitas da 
Secretaria de Estado da 

Fazenda (Sefa) ocorreram on-
tem nos municípios de Altami-
ra, Belém, Itaituba, Redenção, 
Santarém e Marabá. Segundo o 
levantamento da Fundação de 
Amparo e Desenvolvimento da 
Pesquisa (Fadesp), empresa or-
ganizadora do concurso, 3.663 
candidatos não fizeram as pro-
vas, divididas em conhecimen-
tos gerais, pela manhã, e conhe-
cimentos específicos, à tarde.

O certame teve 10.085 ins-
critos. Todo o cronograma do 
concurso pode ser consultado 
no site da Fadesp https://portal-
fadesp.org.br/. Para a realização 
do concurso, que transcorreu 
dentro da normalidade, foram 
cumpridos todos os protocolos 
sanitários contra a covid-19. Os 
candidatos selecionados rece-
berão treinamento para atuar 
nas áreas de tributação, arreca-
dação e fiscalização.

A efetivação do concurso 
para a área fiscal integra a es-
tratégia de ampliação da qua-
lidade do serviço público im-
plementada pela atual gestão, 
além de criar oportunidade de 
carreira na atividade pública. 
Titular da Secretaria de Estado 
de Planejamento e Adminis-
tração (Seplad), Hana Ghassan 

3,6 mil fora do páreo
No próximo domiNgo, exame será para os caNdidatos a auditor de receitas estaduais

pROvA dA seFA

disse que as provas para o cargo 
fiscal de receitas representam 
um avanço significativo para 
a área fiscal do Estado, pois há 
uma demanda que carece ser 
atendida e vai receber mais 
investimentos. “Por isso tra-
balhamos sem medir esforços 
por melhorias no setor, além 
de oportunizar que novos ser-
vidores ingressem na gestão fa-
zendária por meio de concurso 
público”, afirmou.

aUDiTOres
No próximo domingo (27), 

serão realizadas as provas para 
o cargo de auditor fiscal de re-

ceitas, também nos municípios 
de Altamira, Belém, Itaituba, 
Redenção, Santarém e Marabá, 
localizados nas regiões metro-
politana, oeste, sudoeste, su-
deste e sul do estado. O certame 
oferece 10 vagas imediatas para 
o cargo de fiscal de receitas es-
taduais (mais 40 para cadastro 
reserva) e 38 para auditor de 
receitas estaduais (112 para ca-
dastro reserva). 

As informações oficiais so-
bre o concurso público serão 
divulgadas pelos canais de co-
municação da Seplad. Na tarde 
de ontem, a movimentação foi 
tranquila na Universidade Fe-
deral do Pará, um dos locais de 
prova. Muitas pessoas de ou-

tros Estados fizeram o exame. 
Arlindo Fernandes, 31 anos, 
veio de Salvador, na Bahia. 
“Sou engenheiro eletricista 
por formação e vim concorrer 
ao cargo de fiscal de receitas. 
Venho estudando para essa 
prova há quase um ano, com 
rotina de estudo de seis horas 
por dia”, disse. A assistente 
administrativa Ana Carla Ri-
beiro Maia, 30 anos, começou 
a se preparar para o concurso 
no ano passado. “Comecei a 
estudar em casa, procurando 
cursos on-line, fazendo exer-
cícios. E, em janeiro, comecei 
a fazer o curso preparatório es-
pecífico para a prova da Sefa”, 
contou.

  Campus da UFPA, no Guamá, foi um dos locais de prova do consurso da Sefa na capital para fiscal de receitas
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