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O Governo do Pará começou, 
na segunda-feira(12), os paga-
mentos de uma nova etapa do 
programa Vale Gás. Desta vez, 
são cerca de R$ 10 milhões, pa-
gos em parcelas de R$ 100, para 
a compra do gás de cozinha de 
13 kg, direcionados a quase 160 
mil bene� ciados - só no pri-
meiro dia foram mais de 2,3 mil 
saques feitos pelos nascidos em 
janeiro e fevereiro. Nesta terça-
-feira(13), o pagamento foi des-
tinado aos aniversariantes dos 
meses de março e abril. 

Titular da Secretaria de Esta-
do de Assistência Social, Traba-
lho, Emprego e Renda (Seaster), 
Inocencio Gasparim reiterou o 
esforço do governo estadual em 
assegurar o auxílio para quem 
mais precisa. “Retomar os paga-

mentos do Vale Gás é manter o 
compromisso com a população, 
garantir o alimento na mesa do 
paraense, que em meio a um 
contexto tão difícil, precisou se 
reinventar. Com o alto valor do 
gás de cozinha e dos insumos 
alimentares, a população se viu 
sem alternativas, por isso o pro-
grama surge com o intuito de 
gerar possibilidades e dar res-
paldo”, disse o secretário.

“Muitas das vezes estamos 
sem nada e o benefício colabora 
para comprarmos algo para as 
nossas crianças. A merenda, o 
mingau, já ajuda. Vamos fazer 
uma ceia melhor”, disse Silvia 
Maciel, que mora em Porto de 
Moz, no Baixo Amazonas, e 
pôde sacar o benefício em Be-
lém, para onde veio por motivo 

Estado pagará R$ 10 mi
NO PRIMEIRO DIA DE SAQUE,  2.300 FAMÍLIAS RECEBERAM O BENEFÍCIO DE CEM REAIS 

VALE GÁS

de consulta médica.
São contempladas as unida-

des familiares com renda per 
capita declarada igual a zero, 
e com inscrição no Cadastro 
Único (CadÚnico) para Progra-
mas Sociais do governo federal. 
A parcela do Vale Gás, no valor 
de R$ 100, é paga pelo Banpará. 
Conforme o decreto que regula-
menta o programa, o benefício 
� cará disponível para saque por 
até 90 dias.

A Seaster é responsável pela 
gerência e � scalização do pro-
grama. O programa já bene� ciou 
mais de 180 mil famílias desde o 
pagamento da 1ª parcela. Entre 
elas, está a lavradora Édima Ser-
ra Duarte. “Agora vai dar para 
comprar um presentinho no Na-
tal para as crianças. Fico muito 

feliz. O nosso gás é uma despesa 
alta, compramos um botijão por 
mês, é o tempo que dura lá em 
casa”, a� rma Édima.

Para saber se tem direito ao 
benefício, o interessado deve 
acessar os sites do Banpará 
(www.banpara.b.br) ou da Se-
aster (www.seaster.pa.gov.br) e 
digitar o CPF. 
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EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
Ata de registro de preço nº 20220493 
oriunda do PREGÃO ELETRONICO: Nº PE 
31/2022-PMGP: Objeto: Registro de Preços 
para aquisição de KIT’S de enxoval para recém-
nascidos destinado a atender as necessidades 
do Fundo Municipal de Assistência social do 
Município de Goianésia do Pará. Contratante: 
Secretaria Municipal de Assistência Social, 
CNPJ: nº 18.367.597/0001-81, Empresa 
vencedora: IMPACTO COMERCIO DE PEÇAS, 
LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ: 
08.870.944/0001-21, no lote: 01, valor R$ 
111.000,00, data de assinatura: 01/12/2022. 
Joao Vitor Aquino Ramos, Secretário 
Municipal de Assistência Social.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO: Nº PE 37/2022-PMGP: 
Abertura em 27/12/2022 - Hora: 15h:00min.
Objeto: aquisição de material da despolpadeira, 
utilizando o saldo remanescente do Convênio de 
nº 64/2022 – SEDAP, processo nº 2022/563222 do 
Município de Goianésia do Pará. O Edital e seus anexos 
encontram-se disponíveis no portal da transparência 
do Município de Goianésia do Pará, Mural de licitações 
– TCM/PA, E-mail, cplpmgp@gmail.com - CPL e/ou 
no site www.portaldecompraspublicas.com.br. Ailton 
Ferreira Craveiro - Pregoeiro.
PREGÃO ELETRONICO: Nº PE 38/2022-PMGP: 
Abertura em 27/12/2022 - Hora: 09h:00min. 
Objeto: aquisições futuras e parceladas de 
combustíveis e lubrifi cantes para suprir as 
necessidades da frota ofi cial de veículos automotores 
e máquinas das diversas unidades administrativas 
do município de Goianésia do Pará - PA. O Edital e 
seus anexos encontram-se disponíveis no portal da 
transparência do Município de Goianésia do Pará, 
Mural de licitações – TCM/PA, E-mail, cplpmgp@gmail.
com - CPL e/ou no site www.portaldecompraspublicas.
com.br. Ailton Ferreira Craveiro - Pregoeiro.
PREGÃO ELETRONICO: Nº PE 39/2022-PMGP: 
Abertura em 28/12/2022 - Hora: 09h:00min. 
Objeto: registro de preço para futuras e parceladas 
aquisição de gás liquefeito de petróleo (GLP), em 
vasilhames de 13 kg e 45 kg, e recarga em botijão 
de 13 kg e 45 kg, com lacre, em padrão ABNT, e 
validade de acordo com as normas técnicas, conforme 
portarias e correlatos da agência nacional de 
petróleo, para atender as necessidades das diversas 
unidades administrativas da prefeitura municipal de 
Goianésia do Pará. O Edital e seus anexos encontram-
se disponíveis no portal da transparência do Município 
de Goianésia do Pará, Mural de licitações – TCM/PA, 
E-mail, cplpmgp@gmail.com - CPL e/ou no site www.
portaldecompraspublicas.com.br. Ailton Ferreira 
Craveiro - Pregoeiro.

A CLARO S.A., Inscrita no CNPJ 40.432.544/0241-60, 
torna público que está recebeu da Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente de Bragança - SEMMA, a Licença de 
Operação Nº 040/2022, para a atividade de Torre de 
Telefonia Móvel (PABGN05) localizada na Passagem 
Sagrado Coração de Jesus, S/N, Taira, Bragança/PA, 
através do processo nº 104/2019/SEMMA/PMB.

A CLARO S.A., Inscrita no CNPJ 40.432.544/0241-
60, torna público que recebeu da Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Urbano e Meio 
Ambiente a licença de operação para atividade 
de torre de telefonia móvel (PAMJB01) localizada 
na Rua José Bonifácio, s/n, bairro Pranchinha, 
Mocajuba/PA, através do n° 07/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SÃO DOMINGOS DO CAPIM 

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2022-00005 

A Prefeitura Municipal de São Domingos do Capim /PA 
realizará licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS 
Nº 2/2022-00005, do tipo menor preço global, sob a 
forma de execução indireta, no regime de empreitada 
por preço unitário. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA E 
CONSTRUÇÃO CIVIL, VISANDO A REFORMA E 
AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MANOEL BERNARDO DA LUZ, 
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 sessão 
pública terá início no dia 30/12/2022 às 09:00h na 
sala de reunião da Comissão Permanente de Licitação 
– CPL, situada na Av. Dr. Lauro Sodré, nº 206, Centro, 
São Domingos do Capim/PA, CEP: 68.635-000, com 
visita técnica nos dias 21 e 22 de dezembro de 2022, 
com horário de saída às 09:00 horas do prédio da 
Prefeitura municipal, O edital poderá ser consultado 
através dos sites , , no Setor de Licitações: Av. Dr. 
Lauro Sodré, nº 206, Centro, São Domingos do 
Capim/PA, CEP: 68.635-000, das 08:00hs às 12:00hs 
e através de E-Mail .

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

Data 14/12/2022

14/12: nascidos em maio/
junho
15/12: nascidos em julho/

agosto
16/12: nascidos 

em setembro/outubro
19/12: nascidos 

em novembro/dezembro

CALENDÁRIO DOS 
PRÓXIMOS PAGAMENTOS


