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AVISOS, ATAS E EDITAIS

Bolsa sobe após decisão de Gilmar 
Mendes sobre Bolsa Família 

Durante a sessão da Bolsa de Valores brasileira, investidores repercutiram de forma positiva a decisão do STF de tornar 
o orçamento secreto inconstitucional, e a do ministro Gilmar Mendes de retirar o Bolsa Família do teto de gastos 
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A Bolsa de Valo-
res brasileira teve 
uma sessão de 
ajuste após a que-

da acumulada na semana 
passada e operou no cam-
po positivo ontem, na estei-
ra de decisão do ministro do 
STF (Supremo Tribunal Fe-
deral), Gilmar Mendes, de 
conceder liminar que retira 
o Bolsa Família da regra do 
teto de gastos. 

O índice de ações regis-
trou valorização de 1,83%, 
aos 104.739 pontos, com as 
maiores altas de empresas 
mais voltadas à economia 
doméstica, que nas últimas 
semanas sofreram em um 
cenário de aumento dos ju-
ros projetados pelo merca-
do que impacta o valor futu-
ro esperado de lucro para as 
companhias na Bolsa. 

Entre as maiores altas do 
dia, os papéis da Via avan-
çaram cerca de 16,2%, os da 

Americanas subiram 12,6%, e 
os do Magazine Luiza, 10,1%. 

“Numa primeira leitura, o 
governo eleito saiu fortale-
cido no embate de negocia-
ções com o Congresso, o que 
aumentou o apetite ao risco 
e a curva dos juros futuros 
cedeu. Nada melhor para as 
empresas do setor de vare-
jo, já que mostravam elevado 
desconto”, disse João Frota 
Salles, analista da Senso In-
vestimentos em nota. 

O ministro Gilmar Mendes 
decidiu neste domingo (18) 
que a manutenção no pró-
ximo ano do Auxílio Brasil 
pode ocorrer pela abertura de 
crédito extraordinário e que 
essas despesas não se inclu-
em nos limites do teto de gas-
tos. No governo do presiden-
te eleito, Luiz Inácio Lula da 
Silva (PT), o benefício voltará 
a se chamar Bolsa Família. 

“Na prática, Mendes ape-
nas permite o Bolsa Família 
não fique sujeito ao teto em 
caso de descumprimento 
das regras de arcabouço fis-
cal”, disse Étore Sanchez, 
economista-chefe da Ativa 
Investimentos. “O impacto 

fiscal tende a ser menor 
que o da PEC de Transição 
ao se restringir ao Bolsa Fa-
mília de R$ 600/mês, mas 
ainda é preciso compreen-
der melhor os detalhes da 
medida e como isso afeta 
a tramitação do projeto na 
Câmara”, apontam os ana-
listas da XP. 

Sanchez, da Ativa, avalia 
que, economicamente, a de-
cisão do ministro do STF é 
melhor que a PEC da Gas-
tança, pela avaliação de que 
o impacto ficaria restrito aos 
R$ 150 bilhões do Bolsa Fa-
mília apenas por um ano. 

Segundo o economista da 
Ativa, a medida amplia a ex-
pectativa sobre a aprovação 
da PEC nesta terça. 

O futuro ministro da Fa-
zenda, Fernando Haddad 
(PT), afirmou nesta segunda 
que a negociação do gover-
no eleito Luiz Inácio Lula da 
Silva (PT) com o Congresso 
Nacional pela aprovação da 
PEC continua, apesar da de-
cisão do ministro do STF. 

“A negociação permanece, 
é importante para o país 
apostar na boa política, na 

Decisão de Gilmar Mendes sobre Bolsa família animou investidor 
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negociação, na institucionali-
dade para a gente dar robus-
tez para a política econômica 
que vai ser anunciada e que 
vai aplacar os ânimos e mos-
trar que o Brasil vai estar no 
rumo certo a partir de 1º de 
janeiro”, afirmou. 

O anúncio de novos mem-
bros da equipe econômica do 
ministro da Fazenda do go-
verno eleito também segue 

no radar dos agentes finan-
ceiros nesta semana. 

O futuro ministro da Fa-
zenda anunciou nesta segun-
da-feira (19) a subprocura-
dora-geral da Fazenda Na-
cional, Anelize Lenzi Ruas 
de Almeida, para o comando 
da PGFN (Procuradoria-Ge-
ral da Fazenda Nacional) do 
governo eleito de Luiz Inácio 
Lula da Silva (PT). 

DÓLAR FECHA EM ALTA 

  Já o dólar à vista oscilou em 
alta frente ao real ao longo de toda 
a sessão e encerrou os negócios 
em leve alta de 0,15%, a R$ 5,30 
na venda, em um dia de maior 
aversão ao risco no exterior. 
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Dweck ganha força para 
chefiar nova pasta de gestão 
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O nome da economista Es-
ther Dweck ganhou força 
nos últimos dias para assu-
mir a nova pasta que será 
criada especificamente para 
gestão. Durante o governo 
Dilma Rousseff, entre 2011 e 
2016, ela atuou no Ministério 
do Planejamento como se-
cretária de Orçamento Fede-
ral. O presidente eleito, Luiz 
Inácio Lula da Silva (PT), 

deve definir nesta semana 
mais nomes para ministérios. 

O petista aguarda a trami-
tação da PEC no Congres-
so e também a finalização 
do julgamento envolvendo 
as emendas de relator no 
Supremo. Após pedido de 
vista, o STF (Supremo Tri-
bunal Federal) suspendeu o 
julgamento, com cinco vo-
tos pela inconstitucionali-
dade das emendas de rela-
tor e quatro pela manuten-
ção do mecanismo desde 
que sejam cumpridas uma 
série de regras. 

Apenas cinco nomes foram 
anunciados até o momento.  

Anelize Almeida será procuradora-geral da Fazenda 
NOVO GOVERNO 
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O futuro ministro da Fa-
zenda, Fernando Haddad 
(PT), anunciou ontem a sub-
procuradora-geral da Fazen-
da Nacional, Anelize Almei-
da, para o comando da PGFN 
(Procuradoria-Geral da Fa-
zenda Nacional) do governo 
eleito Luiz Inácio Lula da Sil-
va (PT). A informação foi an-

tecipada pela Folha. 
Haddad também informou 

que Gustavo Caldas será o 
subprocurador-geral da Fa-
zenda Nacional. “Estará a 
partir de 1º de janeiro [de 
2023] nas mãos dessa dupla a 
condução do tema da maior 
importância para o equilíbrio 
fiscal do país”, afirmou. 

O anúncio dos nomes foi 
feito no CCBB (Centro Cul-
tural Banco do Brasil), lo-
cal escolhido para a transição 
de governo em Brasília. “Va-
mos nos reunir com a AGU 
[Advocacia-Geral da União] 

e com o Ministério da Justiça 
e vamos compor o time que 
vai ter uma atuação mais fir-
me junto aos tribunais para 
diminuir risco fiscal das deci-
sões judiciais”, acrescentou. 

Almeida é procuradora da 
Fazenda desde 2006. Mestre 
em Política Pública pela uni-
versidade de Oxford e pós-
graduada em Administração 
Pública pela FGV (Fundação 
Getulio Vargas), atuou na sub-
chefia de Assuntos Jurídicos 
da Presidência da República. 

Ela também foi procurado-
ra-chefe da Dívida Ativa na 

1ª Região, chefe de gabinete 
da PGFN, e diretora de Ges-
tão da Dívida Ativa da União -
atual Procuradoria-Geral Ad-
junta de Gestão da Dívida Ati-
va e do FGTS (Fundo de Ga-
rantia do Tempo de Serviço). 

A Procuradoria é um ór-
gão técnico no Ministério que 
tem garantido ao longo dos 
anos a segurança jurídica ne-
cessária para políticas públi-
cas que são transversais, que 
vem dos ministérios setori-
ais e acabam necessariamente 
passando pela Fazenda”, dis-
se a futura procuradora-geral. 

Na última terça-feira (13), 
Haddad já havia anunciado 
dois nomes de seu secreta-
riado. O ex-banqueiro Gabri-
el Galípolo será o secretá-
rio-executivo da pasta, o se-
gundo cargo mais importan-
te do ministério, e o econo-
mista Bernard Appy ocupará 
uma secretaria especial para 
a reforma tributária, área na 
qual ele é especialista. 

Ainda entre os destaques 
da sessão, as ações Boa Vista 
disparavam ao redor de 50% 
nesta segunda-feira após a 
empresa de serviços finan-
ceiros e de crédito receber 
uma proposta da norte-ame-
ricana Equifax para combi-
nação de negócios. 

BRASIL MARABA MINERADORA 
LTDA - BRASIL GOLD CNPJ: 
36.666.771/0001-60, torna público que 
recebeu da SEMAS/PA (Secretaria de Estado 
de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará) 
a sua Licença de Instalação LI Nº.: 3333/2022, 
validade até: 11/12/2025 (Processo Nº.: 
2022/0000010253) para a atividade de 
Pesquisa mineral com lavra experimental (AR: 
6000 - Porte: D-II) localizado na Rod BR-230 
Transamazônica, s/nº, Pacajá - PA.

BRASIL MARABA 
MINERADORA LTDA - BRASIL 
GOLD CNPJ: 36.666.771/0001-60, 
torna público que requereu à SEMMA/
PACAJÁ (Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente) a renovação de sua Licença 
de Operação LO Nº.: 27/2022 para a 
atividade de Pesquisa mineral sem lavra 
experimental no Processo Minerário n° 
851.138/2020.

BRASIL MARABA MINERADORA 
LTDA - BRASIL GOLD CNPJ: 
36.666.771/0001-60, torna público que 
recebeu da SEMAS/PA (Secretaria de Estado 
de Meio Ambiente e Sustentabilidade do 
Pará) a sua Licença Prévia LP Nº.: 1920/2022, 
validade até: 11/12/2025 (Processo Nº.: 
2022/0000010253) para a atividade de 
Pesquisa mineral com lavra experimental 
(AR: 6000 - Porte: D-II) localizado na Rod 
BR-230 Transamazônica, s/nº, Pacajá - PA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA
EXTRATO DO CONTRATO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022/1117-001-PMA
Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 047/2022-PE-PMA. Objeto: Aquisição 
de brinquedos, balas e doces de distribuição gratuita para promoção social 
no evento natal dos bairros a ser realizado pela Prefeitura Municipal de 
Abaetetuba/Pa. Contratante: Prefeitura Municipal de Abaetetuba/Secretaria 
de Administração, CNPJ 05.105.127/0001-99. Contratada: Contrato Adm. 
nº 2022/384-PE-PMA. Fornecedor: Ferreira & Quaresma Ltda - Epp, CNPJ 
17.072.242/0001-93. Valor Global de R$ 191.450,00; Contrato Adm. nº 
2022/385-PE-PMA. Fornecedor: Comercial L Q Saldanha Eireli, CNPJ 
24.049.957/0001-90. Valor Global de R$ 150.480,00. Vigência: 19/12/2022 
a 31/12/2022.
Francineti Maria Rodrigues Carvalho - Prefeitura Municipal de Abaetetuba/Pa

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA
EXTRATO DO CONTRATO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022/0909-001-PMA
Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 039/2022-PE-PMA. Objeto: 
Fornecimento de material de limpeza e utensílios domésticos, para 
atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura 
e Desporto, Unidades Administrativas, bem como Escolas Municipais. 
Contratante: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto 
- SEMEC/Fundo Municipal, CNPJ 21.763.283/0001-01. Contratada: 
Contrato Adm. nº 2022/383-PE-PMA. Fornecedor: PC Dias Eireli - Me, 
CNPJ: 27.866.311/0001-94. Valor Global de R$ 112.391,65. Vigência: 
14/12/2022 a 05/01/2023.

Jefferson Felgueiras de Carvalho - Ord. Desp.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES
AVISO DE REVOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2022-SRP -
PROCESSO N° 0111/2022

A Prefeitura municipal de Breves/Pa torna público aos interessados a 
REVOGAÇÃO do Pregão em epígrafe, cujo objeto é formação de registro de 
preços para a futura e eventual aquisição de medicamentos diversos para 
rede Municipal de Saúde de Breves/Pa, sob gestão da Secretaria Municipal 

1.018316.2022.2.0004, com fulcro no Art. 49 da Lei 8.666/93. 
Jucineide Alves Barbosa - Secretária de Saúde
EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

ESPÉCIE:

Aditivo objetiva a prorrogação do prazo de vigência do contrato até 23 de 

José Antônio Azevedo Leão - Ordenador de Despesa
ESPÉCIE:

objetiva a prorrogação do prazo de vigência do contrato até 03 de outubro de 

a 03/10/2022.

ORIGEM:

prazo de vigência do contrato até 06 de novembro de 2023, nos termos art. 

José Antonio Azevedo Leão - Ordenador de Despesa

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2022-PMC/SEMED
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do 
Empreendedor Familiar Rural, Para Atendimento ao Programa Nacional de 
Alimentação Escolar - PNAE. Abertura: 10/01/2023 às 09h00min (horário 
de Brasília). O edital completo está à disposição dos interessados no site 
www.prefeituradecameta.pa.gov.br; mural de licitações do site do TCM/
PA: www.tcm.pa.gov.br. Informações: pregaoeletronicopmc@gmail.com.

Enio de Carvalho - Secretário de Educação.
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022 - PMC
Objeto: Eventual contratação de pessoas físicas para os serviços de 
apresentação artística e cultural (tipo bandinha de fanfarra), para atender 
a programação sistemática e do calendário de eventos ou atividades 
artísticas da Prefeitura Municipal de Cametá. Adjudicatário: Marcelo Júnior 
Manito da Mata, CPF Nº 899.980.492-53, Valor Global R$ 408.000,00. 
Data da Homologação: 05/12/2022.

Victor Correa Cassiano - Ordenador/Prefeito Municipal de Cametá
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 1.064/2021-
PMC. Objeto do contrato: Locação de imóvel para funcionamento do 
depósito de materiais da Prefeitura Municipal de Cametá. Contratado: 
Raimundo de Jesus Barreiros Braga, CPF Nº 142.384.032-15. O objeto 
do termo aditivo é a prorrogação do prazo de vigência pelo período de 

Victor Correa Cassiano - Ordenador/Prefeito Municipal de Cametá

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
AVISO DE REVOGAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃOELETRÔNICO
Nº 036/2022- PMC - SRP - TIPO MENOR PREÇO

O Município de Capanema/Prefeitura Municipal, por intermédio de sua Pregoeira, 
decide declarar como REVOGADO o Pregão Eletrônico nº 036/2022 - PMC - 
SRP, cujo objeto é prestaçao de serviços de editoração e publicação de atos 

necessidades da Prefeitura Municipal de Capanema/Pará, para ajuste no termo de 

conforme o Art. 49 da Lei nº 8.666/.
Francisco Ferreira Freitas Neto - Prefeito Municipal de Capanema

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO POÇO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPPÉCIE: 1º Aditivo. Número do Contrato: 2021.281001, referente a Pregão 
Presencial nº 030/2021- PMCP. Contratante: Prefeitura Municipal de Capitão 
Poço - PA. Contratado: Provalle Projetos e Construções Civis Ltda, CNPJ nº 
03.636.328/0001-97. O presente Termo Aditivo objetiva o acréscimo na quantidade 
em 25%, nos termos do art. 65, I, alínea b e §1º 57, e de prazo de vigência do contrato 
de 25 de Outubro de 2022 até 25 de Outubro de 2023, nos termos do art. 57, inciso 
II, da Lei Federal nº 8.666/93.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
AVISO DE PRORROGAÇÃO

DA DATA DE ABERTURA DO CERTAME DO
EDITAL DA CONCORRÊNCIA SRP N° 003/2022/PMC

A Prefeitura Municipal De Castanhal, através da Secretaria Municipal 
de Suprimento e Licitação – Comissão Permanente de Licitação/CPL, 
nomeada pela Portaria n.° 793/22, de 09/05/2022, com sede à Av. Barão 
do Rio Branco, n.° 2232, Bairro: Centro, neste Município de Castanhal/

“menor preço global” para  eventual contratação de empresa especializada 
para os serviços de engenharia na perfuração e outorga de poços, destinado 
a atender as necessidades do abastecimento público de água potável 
deste Município de Castanhal/Pará, por um período de 12 (doze) meses. A 

07/02/2023, às 09:00 horas no Auditório da Secretaria Municipal de Indústria 
e Comércio/SEMICS localizada na Av. Altamira, n.° 850, Bairro: Nova Olinda, 
neste Município de Castanhal/Pará.  Quaisquer dúvidas ou esclarecimentos 
se dará pelo seguinte e-mail: licitacao.supri@castanhal.pa.gov.br. O edital 
estará disponível pelo site: http://castanhal.cr2transparencia.com.br/

Sílvio Roberto Monteiro dos Santos Presidente da CPL

MUNICIPIO DE
CUMARU DO NORTE/PA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
(FUNDO MUNICIPAL DE

SAÚDE CUMARU DO NORTE)
1º Termo Aditivo ao Contrato nº 293-2022 - A P SOTT 
CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ: 16.822.467/0001-
57. Processo Licitatório Nº 052/2022, Tomada de 
Preço Nº 007/2022. Objeto: Reforma do Hospital 
Municipal João Vieira da Cunha. Objeto do termo: 
Prorrogação de Vigência contratual até 31 de 
dezembro de 2023 e Execução da obra por mais 
150 (cento e cinquenta) a contar do dia 26/12/2022.

José Ribamar - Secretário municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2022/SRP
Objeto: Contratação de empresa especializada para locação de ônibus, micro 
ônibus, vans e/ou similares, visando transporte escolar dos alunos da rede 
municipal de ensino de Floresta do Araguaia/Pa. Abertura no dia 03/01/2023 
ás 08:15hs. Edital na íntegra disponível nos endereços eletrônicos: www.

licitacoes, e sala da CPL no Prédio da PMFA, das 8:00 às 12:00 horas. Cel.: 
(94) 98418 7172.

Divailton Moreira de Souza - Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCAJUBA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE 012/2022 - PMM - SEMEC
Órgão: Município de Mocajuba/Secretaria Municipal de Educação, 
Esporte e Cultura - SEMEC. Objeto: Prestação de serviços de transporte 

ensino de Mocajuba/Pa. Data, Hora e Local de Abertura: 04 de janeiro 

Secretária Municipal de Educação, Esporte e Cultura

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Ourém torna público o aviso de licitação: 
PREGÃO ELETRÔNICO DO TIPO MENOR PREÇO, 
Nº 011/2022 PMO - SRP  Objeto: Registro de preço para eventual 
contratação de empresas para a eventual manutenção corretiva dos 
equipamentos odontológicos, laboratoriais e hospitalares para atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Ourém/
PA. Data e local da abertura: 04 de janeiro de 2023 às 09:00hs (horário 
de Brasília/DF), no site http://www.bll.org.br. Editais e seus anexos estarão 
disponíveis no Site da Prefeitura www.ourem.pa.gov.br, http://www.bll.
org.bre no Portal dos Jurisdicionados - TCM, Informações no e-mail: 
pregoespmourem@gmail.com.

Francisco Roberto Uchoa Cruz - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Placas, através da sua Pregoeira, torna público a 
quem possa interessar que realizará licitação na modalidade PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 038/2022. Objeto: Registro de preço para futura 
e eventual aquisição de combustivel automotivo. tipo menor preço por 
item. A audiência pública ocorrerá no dia 02/01/2023, às 09h, no https://
comprasgovernamentais.gov.br/. A integra do edital poderá ser adquirida no 
mesmo endereço ou no portal da transparência do Município https://placas.
pa.gov.br/categoria/licitacoes/.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARÁ
RETIFICAÇÃO

No Aviso de Licitação do Pregão Eletrônico SRP nº 32/2022, publicado no 

do Estado do Pará de 19/12/2022, ANO XIV | Nº 3144, Pág. 77 e Diário do 
Pará, B8 de 19/12/2022. ONDE SE LÊ: Data do recebimento e abertura 
dos documentos de habilitação e propostas: 29/12/2022, às 09:30 horas; 
LEIA-SE: Data do recebimento e abertura dos documentos de habilitação e 
propostas: 30/12/2022, às 09:00 horas.

Edielma Ramos Canto - Pregoeira
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 0410001/2022 -
DISPENSA Nº 01.1909001/2022

Construtora e Terraplanagem Nunes Eireli Cnpj 33.736.452/0001-95. Objeto: 

pelas enchentes decorrentes de chuvas intensas, principalmente na Zona 

cinquenta e seis mil setecentos e noventa e dois reais e oitenta e centavos).
Ana Calorina Barbosa Costa - Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
ESPÉCIE: 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 2106001-2022. Origem: Tomada de 
Preços n° 2/2022-004. Contratante: Município de São Sebastião da Boa Vista, CNPJ nº 
05.105.143/0001-81. Contratada: Atcon Engenharia Ltda, CNPJ nº 40.419.922/0001-
52. Objeto: O presente Termo Aditivo objetiva a prorrogação do prazo de execução do 
Contrato nº 2106001-2022 até o dia 31 de dezembro de 2022 adequação, nos termos 
do art. 57, § 1º inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93. Data da Assinatura: 16/12/2022.

 

  

 

 
AVISO DE ABERTURA

CONCORRÊNCIA PÚBLICA 
Nº 039/2022– CPL/SEDOP 

Objeto: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA DE ENGENHARIA 
ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO 
DA MACRODRENAGEM DA BACIA DO 
TUCUNDUBA CANAL SAPUCAJUBA 
NO MUNICÍPIO DE BELÉM, neste 
Estado, conforme especificações 
Técnicas, Planilhas e Projetos 
anexos. 
Data de abertura: 19 de janeiro de 
2023. 
Horário: 10h00min (Dez horas). 
Local: Sede da Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas 
– SEDOP, localizada na Trav. Chaco, nº 
2158, Bairro Marco, CEP: 66.093-542. 
Belém/PA. 
Edital: Disponível na Coordenadoria de 
licitação da SEDOP, no horário de 08:00 às 
14:00, fornecimento dos arquivos através 
de meio digital, presencial (PENDRIVE), 
e-mail: cpl@sedop.pa.gov.br, e no site 
www.compraspara.pa.gov.br 

Belém-PA, 16 de dezembro de 2022. 
Leandro de Aguiar Alves. 

Presidente da Comissão Permanente de 
Licitação 

Secretaria de
Estado de Desenvolvimento 

Urbano e Obras Públicas 

  

 
 

EDITAL DE ULTIMAÇÃO DE INSTRUÇÃO E INDICIAÇÃO
 A Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, designada  através 
da Portaria Nº  86/2019-GAB/PAD, de  06/06/2019, DOE nº 33 893 de 11/06/1019, com 
o objetivo de apurar os fatos apontados nos autos  do Processo nº  1273265/2018- 
SEDUC, em desfavor do servidora   ROSA  MORAIS  COSTA, Mat. 5215056-1,  
ocupante do cargo de Professora , por cometimento de transgressões, em tese, tipificadas 
nos arts  178, IV ¹  e  190, II², § 2º  da Lei Estadual nº 5.810/94. RJU. A Comissão 
Processante instalou preliminarmente seus trabalhos na sede da Secretaria de Estado de 
Educação/SEDUC, tendo notificado o imputado através  de três tentativas para que este 
tomasse ciência de todos os atos processuais praticados, assegurando-lhe o Princípio 
Constitucional do Contraditório e da Ampla Defesa, tendo sido notificado o imputado 
em jornal de grande circulação nos dias 13/09/2022, não tendo comparecido perante à 
Comissão, bem como, estiveram presentes em todos os atos as servidoras MARIA JOSE 
SILVA DO NASCIMENTO, MAT. 5090580-4 , DAYSE RUTH TAVARES DA SILVA,  mat. 454680-
1 e GEORGINA TAVARES SARMANHO, Mat.  301973-1, respectivamente Presidente e 
Membros, tendo sido nomeado como defensor dativo a servidora Raimunda do Socorro 
Machado Mota com fundamento na legislação pertinente, formaliza o presente 
DESPACHO DE INDICIAMENTO da servidor imputado, consoante ter se ausentado de 
suas atividades sem o devido respaldo legal, deixando de comparecer ao serviço por mais 
de 30 dias, não retornando de sua Licença para interesse particular, na Escola EE XV  de  
Novembro- Icoaraci-Belém-Pa , permanecendo no código de “Aguardando Exercício” a 
partir de 02/10/2018
        acham-se os autos em condições de obter vistas da servidora ora indiciada, o qual 
será citada para, no prazo legal de 15 (dez) dias apresentar Defesa Escrita, devendo 
ser remetida para NDE-SEDUC- SEDE-ROD. AUGUSTO  MONTENEGRO,  KM  10,  S/N- 
ICOARACI- TÉRREO, CEP.66820-000 em  nome da Comissão.                                   

Maria José Silva do Nascimento  
Presidente

Secretaria de 
Educação

 

  

 

 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Secretaria de Educação

A SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO 
DE PESSOAS-SAGEP/SEDUC NOTIFICA 
a servidora JOANA DARC PINHEIRO 
PANTOJA, matricula de n° 777625/1, no 
cargo de Professora, lotada na Secretaria 
Estadual de Educação, ou seu representante 
legal, a comparecer a CCMP/SAGEP/SEDUC, 
na Sede da SEDUC, sito na Rodovia Augusto 
Montenegro, Km 10, Belém, no prazo 
máximo de 05(cinco) dias úteis, a contar 
da data de publicação dest Edital, a fim 
de tratar assunto referente ao processo 
de Aposentadoria nº 2018/136738, 
que se encontra com pendencia 
de documentos necessários 
para analise, e para que não alegue 
desconhecimento este edital está sendo 
publicado obedecendo aos Princípios 
Constitucionais do Contraditório e de 
Ampla Defesa, conforme o que preceitua a 
Lei nº 5.810/94.

Cleide Maria Amorim de Oliveira Martins
Secretária Adjunta de Gestão de 

Pessoas/SAGEP

  

 CITAÇÃO/SESPA Nº 087
A Secretaria de Estado de Saúde Pública, 
por intermédio da Comissão de Processo 
Administrativo de Inexecução Contratual, 
em cumprimento ao disposto nos art.’s 35, 
104 e 105 da Lei Estadual nº 8.972/2020 
CITA a Piquiatuba Táxi Aéreo Ltda., 
CNPJ nº 22.916.035/0001-08, para no 
prazo de 10 dias contínuos - a contar 
de a presente publicação apresentar 
Defesa Escrita – em detrimento 
de aeronave incompatível com os 
Editais nos 025/14 e 025/15, segundo 
Processo Administrativo nº 2018/515942, 
disposto na Portaria nº 894, de 20/09/22, 
DOE nº 35.126, de 23/09/22.
      Belém, 16 de dezembro de 2022.
         Venise dos Santos Alves
      Presidente da CPAIC/SESPA

Secretaria de 
Saúde Pública

OBJETO: Contratação de Solução de 
Comunicação IP baseada em nuvem, integrada 
ao Microsoft Teams, incluindo serviços técnicos 
especializados, a serem executados de forma 
contínua, com capacidade para prover 
tráfego de voz entre as diversas unidades 
judiciárias e administrativas do Tribunal de 
Justiça do Estado do Pará e o público externo, 
conforme condições, quantidades e exigências 
estabelecidas no termo de referência, Anexo I 
deste edital. SESSÃO PÚBLICA: 30/12/2022, 
às 9h00, horário de Brasília, no endereço 
eletrônico www.gov.br/compras/pt-br. UASG do 
TJ/PA: 925942. Edital disponível em: www.gov.
br/compras/pt-br e www.tjpa.jus.br. Informações 
pelos telefones (91) 3205-3206 e (91) 3205-
3257 ou pelo e-mail licitacao@tjpa.jus.br.Belém, 
Belém, 19 de dezembro de 2022.

Serviço de Licitação do TJPA.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 083/TJPA/2022


