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AVISO DE VENDA
Edital de Leilão Público nº 3033/0223-CPA/RE - 

1° Leilão e nº 3034/0223-CPA/RE - 2° Leilão
A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA, por meio da CN Manutenção de Bens, torna 
público aos interessados que venderá, pela maior oferta, respeitado o preço mínimo de venda, 
constante do anexo II, deste Edital, no estado físico e de ocupação em que se encontra(m), 
imóvel (is) recebido (s) em garantia, nos contratos inadimplentes de Alienação Fiduciária, 
de propriedade da CAIXA. O Edital de Leilão Público - Condições Básicas, do qual é parte 
integrante o presente aviso de Venda, estará à disposição dos interessados de 24/03/2023 
até 02/04/2023, no primeiro leilão, e de 06/04/2023 até 17/04/2023, no segundo leilão, em 
horário bancário, nas Agências da CAIXA em todo território nacional e no escritório do(a) 
leiloeiro(a), Sr(a). WESLEY SILVA RAMOS, endereço Rua Três Maria, 139, Raiar do Sol - Boa 
Vista / Roraima CEP 69.316-158, Fones (95)99970-3797 e (95)98129-7859 e atendimento 
de segunda a sexta das 8h às 12h e das 14h às 17h, site: www.wrleiloes.com.br. O Edital 
estará disponível também no site: www.caixa.gov.br/imoveiscaixa. O 1° Leilão realizar-se-á 
no dia 03/04/2023, às 10h (horário de Brasília), e os lotes remanescentes, serão ofertados no 
2° Leilão no dia 18/04/2023, às 10h (horário de Brasília), ambos exclusivamente no site do 
leiloeiro www.wrleiloes.com.br .

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CN MANUTENÇÃO DE BENS

MINISTÉRIO DA 

FAZENDA

Pregão Eletrônico SRP nº 03/2023– CPL/DSEI/RT
DATA/ HORÁRIO: 15 de fevereiro de 2023 às 09h:00.
TIPO: PREGÃO ELETRÔNICO/SRP.
OBJETO: Contratação de Empresa Especializada para a prestação de serviço de 
fretamento de aeronave, com aeronaves do tipo monomotor turboélice e a pistão, para 
atender as comunidades indígenas pertencentes ao DSEI RT, no emprego de missões 
em apoio à saúde indígena, com pagamento mensal por hora de voo executada.
ÓRGÃO: Distrito Sanitário Especial Indígena Rio Tapajós DSEI-RT.
DISPONIBILIZAÇÃO DO EDITAL: https://www.gov.br/compras/pt-br/
INFORMAÇÕES: DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDIGENA RIO TAPAJÓS – 
DSEI-RT, situado na Avenida Santa Catarina, nº.96, Bairro Bela Vista, Itaituba-PA, 
CEP: 68.180-210, na Sala de Licitação/SELOG/RT, das 08:00 às 17:30 horas. 
CONTATO: selogrt.pa@saude.gov.br e licitacao.dseirt@saude.gov.br.
OBS: Caso ocorra ponto facultativo ou outro impedimento de ordem legal, a licitação 
será realizada no primeiro dia útil subsequente.

DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA RIO TAPAJÓS – DSEI RT

AVISO DE LICITAÇÃO

SECRETARIA ESPECIAL DE 
SAÚDE INDÍGENA
DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL 
INDÍGENA RIO TAPAJÓS

MINISTÉRIO DA 

SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU -PMDE
AVISO DE LICITAÇÃO

O Município de Dom Eliseu, por intermédio do FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE, torna público o PROCESSO 
ADMINISTRATIVO Nº 00301102/22-CEL/SEMUS – 
Modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2022-CEL/
SEMUS - Tipo MENOR PREÇO. Data da Sessão: 
17/02/2023 – 10:00h (horário de Brasília). 
Objeto: Aquisição de equipamentos e materiais 
permanentes para atender as necessidades do 
Fundo Municipal de Saúde e unidades vinculadas, no 
município de Dom Eliseu - PA. Por meio do endereço 
eletrônico Portal de Compras Públicas https://www.
portaldecompraspublicas.com.br/. Integra do Edital 
e Informações: Sala da CEL- Comissão Especial de 
Licitação - Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, 
nº 02, centro, Dom Eliseu - Estado do Pará, das 08h às 
12h e das 14h às 18h, ou pelo E-mail: licitacao.cel@
domeliseu.pa.gov.br, ou no portal do TCM/PA, ou pelo 
Portal da Transparência/Dom Eliseu. 

Guilherme Cardoso Cunha 
Pregoeiro CEL/PMDE.

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
W F RABELO EIRELI

CNPJ: 05.534.198/0001-07
Torna público que recebeu à SECRETARIA MUNICIPAL DE 
MEIO AMBIENTE DE BELÉM - SEMMA através do processo n° 
973/2021, para a liberação da Licença Ambiental de Operação 
n° 05/2023 com validade de 5 anos para a atividade de OUTRAS 
ATIVIDADES DE SERVIÇOS PESSOAIS, com endereço em 
TRAVESSA RUI BARBOSA, 2083, SALA 3, NAZARÉ, BÉLEM, PARÁ.

EXTRATO DE CONTRATO 
CONTRATO Nº 005/2023-CMIP; ORIGEM: 
PREGÃO PRESENCIAL Nº PPSRP.001/2023-CPL/
CMIP; OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (UTILITÁRIO E PASSEIO) 
SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL E COM 
QUILOMETRAGEM LIVRE ; CONTRATANTE: CÂMARA 
MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ; CONTRATADA 
CONSTRUGEO & GEOPROCESSAMENTO LTDA, 
CNPJ/MF: 36.755.810/0001-03; VALOR TOTAL 
DE R$-105.600,00; VIGÊNCIA: Até 31/12/2023; 
DATA DA ASSINATURA: 01.02.2023; ROBSON 
MONTEIRO SANTIAGO, Vereador Presidente.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
Nº 001/2023 - CMIP

Oriunda do Pregão Presencial nº PPSRP.001/2023-CPL-CMIP; 
OBJETO: Registro de preço para futura e eventual contratação 
de serviço de locação de veículos (utilitário e passeio) sem 
motorista, sem combustível e com quilometragem livre, para 
atender as necessidades da Câmara Municipal de Ipixuna do 
Pará. ÓRGÃO GERENCIADOR: Câmara Municipal de Ipixuna do 
Pará. FORNECEDORA: CONSTRUGEO & GEOPROCESSAMENTO 
LTDA, CNPJ/MF: 36.755.810/0001-03, dos itens 01 e 02, com 
valor total de R$-145.200,00. Vigência de 12 meses, a contar 
da sua assinatura. Ipixuna do Pará/PA, 01.02.2023. ROBSON 
MONTEIRO SANTIAGO, Vereador Presidente.

ESTADO DO PARÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 003/2023 FMS
Tipo Menor Preço Item. Objeto: Seleção e 
contratação de empresa do ramo pertinente, com 
o objetivo para fornecimento de computadores, 
periféricos e material permanente para atender 
o orçamento remanescente da proposta nº 
11283.607000/1200-01 referente a Portaria nº 
1.152 do Gabinete do Ministro do Ministério da 
Saúde. ABERTURA: 23/02/2023, às 09:00 horas. 
O edital do processo encontra-se a disposição 
dos interessados no site: www.brasilnovo.
pa.gov.br e www.tcm.pa.gov.br.

JAILSON CARVALHO DE SOUSA JUNIOR
Pregoeiro

A ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA., 
CNPJ 06.167.730/0005-91, torna público que 
recebeu da SEMMA/JURUTI-PA a Autorização de 
Supressão Vegetal – ASV nº 008/2023 com validade 
até 02/04/2023 Processo nº 017/2023, que 
autoriza a realizar o trabalho de supressão e poda 
de indivíduos arbóreos, localizada na Mina de Juruti, 
zona rural, Município de Juruti, Estado do Pará.

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRONICO: Nº PE 27/2022-PMGP. 
Contratantes: Secretaria Municipal de Educação - 
SEMED, CNPJ: nº 27.400.285/0001-04, contrato nº 
20230144, valor R$ 202.448,00; Secretaria Municipal 
de Saúde - SMS, CNPJ: nº 12.884.091/0001-54, 
contrato nº 20230145, valor R$ 5.107,00; Secretaria 
Municipal de Assistência Social – SEMAS, CNPJ: nº 
18.367.597/0001-81, contrato nº 20230146, valor 
R$ 1.557,00; Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
– SEMMA, CNPJ: nº 19.998.060/0001-73, contrato 
nº 20230147, valor R$ 448,00. Contratadas: 
SISOFTWARE INFORMATICA DESENVOLVIMENTO 
EIRELI, CNPJ: 11.490.526/0001-13. Data de 
assinatura: 06/02/2023. Francisco David Leite 
Rocha, Prefeito Municipal.

A COOPERATIVA DOS GARIMPEIROS DE MORAES 
DE ALMEIDA E TRANSGARIMPEIRA. CNPJ nº. 
27.339.736/0001-45, torna público que requereu renovação 
da SEMA/NURE-ITAITUBA/PA, a Licença de Operação nº 
12846/2023, validade 18/06/2023, para lavra garimpeira 
de sua área Fazenda Vale dos Sonhos, Gleba Curuaés, s/n, 
Distrito de Cachoeira da Serra Município de Altamira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
DOMINGOS DO CAPIM
AVISO DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 2.2023-00007
A Prefeitura Municipal de São Domingos do Capim /PA 
realizará licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 
2.2023-00007, do tipo menor preço global, sob a forma 
de execução indireta, no regime de empreitada por preço 
unitário. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE PONTES E CONTENÇÕES 
EM MADEIRA, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO 
DOMINGOS DO CAPIM, PARA ATENDER A NECESSIDADE 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. A sessão 
pública terá início no dia 27/02/2023 às 10:00h 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, 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 CPL

SECULAR 

G alhos de uma cen-
tenária samaumeira 
caíram, nesta segun-

da-feira (6), no bairro de Na-
zaré, em Belém. Ninguém fi-
cou ferido, mas dois veículos 
foram atingidos superficial-
mente. O vegetal fica dentro 
da área da Praça Santuário e 
ao lado da Concha Acústica, 
onde são realizados shows. 
Primeiro, um dos  galhos 
tombou na direção da ave-
nida Generalíssimo Deodoro 
que, no cruzamento com a 
avenida Nazaré, foi interdita-
da para o trabalho de retirada 
dos pedaços da árvore.

Para evitar novos acidentes, 
toda a árvore será retirada e, no 
lugar dela, outra será plantada. 
A árvore tem cerca de 25 me-
tros de altura e 150 anos. Se-
gundo a Prefeitura de Belém, 
o acidente ocorreu por volta de 
4h30, quando os primeiros ga-
lhos começaram a cair.

O secretário municipal de 
Meio Ambiente, Sérgio Brazão, 
esteve no local e classificou 
como “fato raro” a queda dos 
galhos da samaumeira. “A sa-
maumeira é uma árvore muito 
resistente e o que aconteceu 
hoje foi um fato muito raro. Em 
toda a minha vida de pesqui-
sador (são 40 anos) das árvores 
da cidade, nunca lidei com o 
fato de uma samaumeira ter 
quebrado ou ter caído”, disse. 

Segundo ele, esse primeiro 
galho quebrou devido a um 
apodrecimento causado por 
cupins na parte superior da ár-
vore, o que permitiu a entrada 
de água no vegetal. “Essa água 

Samaumeira 
desaba na praça
PREFEITURA VAI FAZER PODA RADICAL E TENTAR RECUPERAR O VEGETAL

A estudante de Psicologia 
Roberta Bordallo levou um pe-
daço da árvore como lembran-
ça. “São samaumeiras que 
têm séculos de vida. Estavam 
aqui antes dos colonizadores. 
Quantos Círios belíssimos ela 
não viu”, disse. “Eu não sei nem 
expressar a tristeza de pensar 
que, no Círio deste ano, ela não 
vai estar aqui. É como se a gen-
te tivesse ficado órfão”, contou. 
“Quando eu era criança, tinha 
muita revoada de periquito 
aqui. Era um barulho lindo às 

6 da tarde. A samaumeira é a 
morada dos periquitos tam-
bém. Perder a casa deles é mui-
to triste. É de cortar o coração. 
É o sentimento de perder uma 
avó”, afirmou Roberta. 

A artesã Ruth Rosa tam-
bém levou um pouco da árvore 
como lembrança. “Vou fazer 
trabalhos artesanais. Vou fazer 
arranhador para gato. Fazer 
uma bela de uma peça para 
colocar minhas panelas em 
cima”, disse. “Moro aqui há 
mais de 40 anos, frequento a 

Basílica. E a gente não poderia 
deixar de levar uma recorda-
ção da samaumeira, que abri-
gou os pássaros”, contou.

Ruth também disse ter fi-
cado triste. “Isso aqui é uma 
referência. Você dizer para al-
guém: ‘olha, é perto da samau-
meira da Basílica de Nazaré. 
Quando a gente vinha rezar o 
terço de madrugada, os pássa-
ros começavam a cantar. E, de 
tarde, a revoada. Dá um aperto 
no coração. Por isso quero le-
var um pedaço”, disse.

População lamentou a queda e levou lembranças

  Parte dos galhos atingiu a concha acústica e outra caiu para a Generalíssimo
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infiltrou e fez apodrecer parte 
do tronco. E, com isso, o tronco 
caiu”, afirmou.

O secretário  explicou que 
essa samaumeira foi vistoriada 
pela equipe técnica da Semma 
em outubro de 2022 durante a 
operação Círio de Nazaré e, na 
ocasião, nenhum problema foi 
encontrado no vegetal. 

“Não tinha cupim. A gen-
te acredita que esse cupins 
sejam recentes e fizeram 
essa abertura. E, com o pe-
ríodo chuvoso, a água en-
trou e fragilizou a árvore. 
E, como o galho tem muito 
peso, ele tombou”, disse. O 
secretário informou ainda 
que as vistorias em árvores 
da espécie samaumeira vão 
ser intensificadas.

Uma equipe da Semma ini-
ciou os trabalhos de retirada 
dos galhos às 8h30, enquanto 
agentes da Superintendência 
Executiva de Mobilidade Ur-
bana de Belém (Semob) inter-

ditaram o trânsito na avenida 
Generalíssimo Deodoro entre 
as avenidas Braz de Aguiar e 
Nazaré para que o trabalho 
de retirada de parte do vegetal 
pudesse ser feita. 

Já na noite desta segunda-
-feira, a Prefeitura de Belém, 
por meio da Secretaria Muni-
cipal de Meio Ambiente (Sem-
ma), informou que tenta, 
mais uma vez, salvar a vida 
da árvore. Agora, a pasta de-
verá realizar uma poda drás-
tica na esperança de que a 
samaumeira rebrote, isto é, 
ganhe vida novamente. Caso 
não ocorra o esperado, o ve-
getal será retirado por com-
pleto e uma nova samaumei-
ra será plantada no local.

VEJA 
MAIS
Assista aqui 
as entrevis-
tas dessa 
matéria na 
íntegra 


