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AVISOS, 
ATAS E 
EDITAIS

Decisão sobre orçamento 
secreto é indagada pela AGU  

ABRANGÊNCIA 
 

Weudson Ribeiro 
 

UOL/FOLHAPRESS 

 

O governo federal, por 
meio da AGU (Advocacia-
Geral da União), questio-
nou a ministra Rosa We-
ber sobre a abrangência 
de pontos de uma decisão 
em que o STF declarou, 
na segunda-feira (19), a 

inconstitucionalidade das 
emendas de relator. 

“Há, em primeiro lu-
gar, necessidade de discernir 
quais seriam as verbas dos 
orçamentos de 2021 e 2022 
que seriam abrangidas. Seri-
am apenas as verbas autori-
zadas (mas ainda não exe-
cutadas) ou também aque-
las com execução já inicia-
da (mediante ato de empe-
nho)?”, questiona o advoga-
do-geral Bruno Bianco. 

ano em R$ 145 bilhões e per-
mite um investimento de R$ 
23 bilhões, fora da regra fis-
cal, quando houver excesso 
de arrecadação. 

Por causa da PEC, o rela-
tor, senador Marcelo Castro 
(MDB-PI), elevou a meta de 
resultado primário para 2023 
de um déficit de R$ 63,7 bi-
lhões para R$ 231,5 bilhões. 

Segundo Castro, o au-
mento do déficit não signi-
fica um “descumprimento” 
da Lei de Diretrizes Orça-
mentárias de 2023. 

“De fato, referida emenda 
constitucional [que aumen-

ta o teto de gastos] deter-
mina que não serão consi-
deradas, para fins de verifi-
cação do cumprimento des-
sa meta, as despesas aco-
modadas pelo aumento do 
teto de gastos em R$ 145 
bilhões e pelo espaço fiscal 
adicional de R$ 23 bilhões 
gerado pela exclusão desse 
teto de despesas com inves-
timentos”, disse. 

Com o espaço aberto no 
teto de gastos, o relator re-
compôs o orçamento de di-
versos ministérios para man-
ter o funcionamento de po-
líticas públicas, como o Far-

GASTOS EM 2023 
 

Cézar Feitoza  
e Thiago Resende 

 
FOLHAPRESS 

 

O Congresso apro-
vou nesta quinta-
feira (22) o projeto 
de Orçamento de 

2023 que inclui salário míni-
mo de R$ 1.320. 

O valor representa um 
aumento real de 2,7% da 
proposta feita pelo governo 
Jair Bolsonaro (PL) e terá 
um custo adicional de R$ 
6,8 bilhões para os cofres 
públicos. O reajuste do sa-
lário mínimo foi antecipado 
pela Folha em novembro. 

O texto aprovado ainda ga-
rante o pagamento de R$ 600 
do Bolsa Família em 2023, 
promessa de campanha do 
presidente eleito, Luiz Inácio 
Lula da Silva (PT), e um adi-
cional de R$ 150 para família 
com crianças de até 6 anos. 

O Orçamento de 2023 ain-
da precisa ser sancionado 
por Bolsonaro ainda este ano. 
Ele pode, no entanto, vetar 
trechos, incluindo o novo va-
lor do salário mínimo. Neste 
caso, o Congresso analisaria 
esses vetos na próxima legis-
latura, no ano que vem. 

O relatório final do Orça-
mento de 2023 foi viabiliza-
do após a promulgação da 
PEC da Gastança, que eleva 
o teto de gastos no próximo 

Congresso aprovou, em votação simbólica, o Orçamento para 2023 
FOTO: PABLO VALADARES/CÂMARA DOS DEPUTADOS 

mácia Popular e o Minha 
Casa, Minha Vida. 

Castro definiu, por exem-
plo, a recomposição dos Mi-
nistério de Saúde (R$ 22,7 bi-
lhões), Desenvolvimento Re-
gional (R$ 18,8 bilhões), In-
fraestrutura (R$ 12,2 bilhões) 
e Educação (R$ 10,8 bilhões). 

Durante sessão da Comis-
são Mista de Orçamento, 
Castro afirmou que a propos-
ta de Orçamento de 2023 en-
viada pelo governo Jair Bol-
sonaro (PL) era inexequível. 

“Existe todo um contexto 
a justificar a necessidade de 
alteração do teto de gastos 
da União, com vistas a per-
mitir o aporte adicional de 
R$ 70 bilhões para o aten-
dimento do programa Bol-
sa Família, bem como corri-
gir diversas distorções que a 
proposta orçamentária apre-
senta”, completou. 

A cúpula do Congresso 
aproveitou ainda uma brecha 
para manter no Orçamento 
de 2023 o poder de indicação 
de parlamentares sobre par-
te dos recursos que teriam de 
emendas de relator. 

Em complemento de voto 
apresentado nesta quinta-
feira (22), o senador Marcelo 
Castro distribuiu os R$ 19,4 
bilhões de emendas de rela-
tor previstas para o próximo 
ano em emendas individuais 
(R$ 9,6 bilhões) e orçamen-
to para execução dos minis-
térios (R$ 9,8 bilhões). 

Os recursos que foram en-

CRESCE O VALOR PARA 
AÇÃO NO  SERTÃO  DE AL 

  O quadro da semana 
passada previa R$ 40 
milhões de emendas de 
relator para a implantação 
de sistemas adutores para 
abastecimento de água no 
canal do sertão alagoano, 
via Codevasf (Companhia de 
Desenvolvimento dos Vales do 
São Francisco e do Paranaíba). 
 

Agora, mesmo com o fim 
das emendas, o relator chegou 
a ampliar para R$ 50 milhões 
o valor para a ação no sertão 
alagoano.. 

 PARA ENTENDER 

Dólar cai com aprovação da PEC e equipe econômica 
MERCADO 

 
Lucas Bombana 
 

FOLHAPRESS 

 

O dólar fechou em baixa 
em relação ao real nesta qu-
inta-feira (22), com investi-
dores digerindo a tramitação 
da PEC da Gastança em Bra-
sília, aprovada na noite pas-
sada em uma versão desidra-
tada no Senado. 

Nomeações de ministros 
do governo eleito de Luiz 
Inácio Lula da Silva, bem 
como de membros da equipe 

econômica pelo futuro mi-
nistro da Fazenda, Fernan-
do Haddad, também segui-
ram no radar do mercado. 

O dólar à vista recuou 
0,36%, a R$ 5,1850 na ven-
da, com a mínima do dia em 
R$ 5,1600 e a máxima em 
R$ 5,2250. 

“O mercado volta a mostrar 
alguma demanda pela moe-
da americana abaixo dos R$ 
5,17, patamar que deve mos-
trar dificuldade em ser ultra-
passado no curto prazo”, diz 
Leandro De Checchi, analis-
ta da Clear Corretora. 

Já a Bolsa de Valores, após 

ter oscilado entre perdas e 
ganhos no início da sessão, 
foi na contramão da queda 
dos mercados globais e en-
gatou a quarta alta segui-
da, com valorização de 0,11%, 
aos 107.551 pontos. 

“Brasília ficou no radar, 
com os agentes monitorando 
a formação da equipe minis-
terial do governo eleito e sem 
sinais efetivos de ajustes das 
contas públicas futuras”, diz 
João Frota Salles, analista da 
Senso Investimentos, acres-
centando que impediu uma 
alta mais acentuada da Bol-
sa o desempenho de ações de 

siderúrgicas e da Vale, na es-
teira de incertezas relaciona-
das à economia chinesa com 
o aumento nos casos de covid 
no gigante asiático por conta 
da reabertura econômica. 

Além disso, apesar da 
aprovação da PEC da Gas-
tança no Senado, a incerteza 
que ainda paira sobre a con-
dução da política fiscal em 
2023 mantém os investido-
res com um tom maior de 
cautela, impedindo um de-
sempenho mais positivo dos 
mercados, que também são 
impactados pela redução de 
liquidez de final de ano. 

Congresso aprova Orçamento com Bolsa 
Família de R$ 600 e mínimo de R$ 1.320 
O Congresso Nacional aprovou o Orçamento para 2023, um dia após ter promulgado a “PEC da Transição”, que amplia 
em R$ 145 bilhões o teto de gastos, liberando recursos para o Auxílio Brasil, que será rebatizado de Bolsa Família 

viados para os ministérios, 
no entanto, seguem os mes-
mos critérios estabelecidos 
pelos próprios parlamenta-
res quando ainda existiam as 
emendas de relator. 

Na prática, apesar da deci-
são do STF (Supremo Tribu-
nal Federal) que enterrou as 
emendas de relator, o Orça-
mento de 2023 mantém os 
recursos nas mesmas ações e 
projetos que já estavam pre-
vistos em acordo político. A 
diferença é o código, que sai 
do RP9 (emendas de relator) 
e entra no RP2 (recurso dos 
ministérios). 

“Nós mantivemos mais ou 
menos a lógica do que era o 
RP9 (...). Não [houve indica-
ção da transição], nós segui-
mos a lógica que já vinha. O 
governo de transição alocou 
[os outros] R$ 168 bilhões de 
reais”, afirmou Castro. 

Como a Folha mostrou, lí-
deres do centrão têm afirma-
do que embora tenham per-
dido o poder de execução das 
emendas de relator, querem 
que os R$ 9,8 bilhões repas-
sados para os ministérios se-
jam liberados seguindo indi-
cações de parlamentares. 

Para isso, deputados e se-
nadores terão de negociar o 
envio dos recursos com os 
ministérios -o que reduz po-
der da cúpula do Congresso, 
mas não o isola na distribui-
ção das verbas. 

Na semana passada, o Con-
gresso já havia feito uma di-

visão das emendas, antes da 
decisão do STF. O quadro 
previa recursos para algu-
mas ações, como fomento ao 
setor agropecuário (Ministé-
rio da Agricultura), qualifi-
cação viária (área de obras 
em rodovias do Ministério 
do Desenvolvimento Regio-
nal), abastecimento de água 
do canal do sertão alagoano, 
entre outras. 

No relatório desta quinta, 
Castro manteve as mesmas 
rubricas. Portanto, a verba do 
rateio das emendas de re-
lator continuará financiando 
áreas que o Congresso já ti-
nha interesse -antes mesmo 
do julgamento no STF. 

BARRA DO PARA - TRANSPORTES
E SERVICOS MARITIMOS LTDA

RECEBIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO (RENOVAÇÃO)
“Base Operacional - Vista Alegre, Marapanim/PA”

Barra do Para  - Transportes e Servicos Maritimos Ltda, CNPJ. 01.834.520/0001-62, 
torna público que recebeu a Licença de Operação (LO) No 016/2022 (Renovação), 
com validade até 06/12/2026, para a atividade principal de “Posto de Abastecimento 
de combustível (tancagem), com capacidade para 15m³” - Porte MICRO, Potencial 
poluidor III, e atividades secundárias de “Alojamento com 05 (cinco) apartamentos, 
servidos com cozinha, refeitório, instalações administrativas, gerador de energia a 
diesel, trapiche/ancoradouro e antena de rádio base”, emitida pela SECRETARIA 
MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE MARAPANIM (SEMMA), em 07 de dezembro 
de 2022, para a Base Operacional de Vista Alegre, em Marapanim/PA.

Belém/Pará, 23 de dezembro de 2022
Jorge Luiz Barbeito da Costa Ferreira

Superintendente - Barra do Pará

MINERAÇÃO PARAGOMINAS S.A.
A Mineração Paragominas S.A. (CNPJ 12.094.570/0004-10) torna público, que recebeu em 07/12/2022 (sob processo 
nº 2022/8228) da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMAS/PA), a Licença de Instalação 
nº 3329/2022, com validade até 06/12/2024, que autoriza a instalação de obras de melhoria e otimização do processo 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA/PA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Decorrente: Tomada de Preço nº 001/2022. Contratante: Prefeitura 
Municipal de Abaetetuba/Secretaria Municipal de Educação. Objeto: 
Construção da EMEIF com 2 salas de aula: Raimundo Pauxi - Rio 

de Educação do Municipio de Abaetetuba/Pa. Origem: Contrato nº 
2022/183-PE-PMA. Contratado: WD Comercio e Serviço Eireli, CNPJ 
Nº 31.481.043/0001-60. 2º Termo Aditivo de Prazo contratual de 26 de 
novembro de 2022 à 25 de maio de 2023 celebrado entre as partes; 
consoante com Art. 57, II, Parágrafo 2º, da Lei 8.666/93. Assinado em 
25 de novembro de 2022.
Jefferson Felgueiras de Carvalho - Secretario Municipal de Educação

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA
AVISO DECLARAÇÃO DE VENCEDOR

DE PROCESSO LICITATÓRIO
PREGÃO PRESENCIAL N° 9097/2022

Objeto: Contratar a prestação do serviço especializado de medicina e 
segurança no trabalho para atender a obrigatoriedade do E-Social do 
município de Barcarena (PA), em conformidade com o edital, seu termo de 
referência e demais anexos.A Prefeitura Municipal de Barcarena, PA, através 
de sua Pregoeira, em conformidade com a Lei n°. 10.520/2022,Decreto n°. 
0858/2013-GPMB, subsidiariamente pela Lei n°. 8.666/93 e disposições 
editalícias, pelo fato de as empresas licitantes participantes do processo 
licitatório em epígrafe não terem comparecido a sessão pública que estava 
marcada para iniciar as 9 horas do dia 22 de dezembro de 2022, e que 
nessa sessão iria ser divulgado o nome da empresa vencedora da licitação 
e abriria prazo para intenção de interposição de recurso(s) administrativo(s), 
declara como vencedora da licitação a empresa A G E Consultoria e 
Serviços de Engenharia Ltda,inscrita no Cnpj n°. 19.026.347/0001-31, com 
o valor de R$ 530.000,00 (quinhentos e trinta mil reais), após análise de 
sua proposta de preços e de seus documentos de habilitação devidamente 
regularizados. Os representantes credenciados das empresas licitantes, 
querendo, terão vistas dos autos, podendo, eventualmente, interpor 
recursos administrativos no prazo de 3 (três) dias úteis contados a partir 
da data de publicação deste ato administrativo (declaração de vencedor) 

contrarrazões (se houver recurso)em igual número de dias, que começarão 
a correr do término do prazo dos recorrentes, portanto, até o dia 2 de janeiro 
de 2023. A proposta de preços e os documentos de habilitação da empresa 
vencedora da licitação estão nos autos do processo licitatório, com vistas 
franqueadas aos licitantes interessados, os quais encontram-se disponíveis 
no Departamento de Licitações e Contratos no endereço descrito no edital. 
Pedimos que entreguem os recursos administrativos e as contrarrazões no 
Departamento de Licitações e Contratos, em dia de expediente das 8:00 
as 17:00h, ou enviem para o e-mail: licitacao.pmb@barcarena.pa.gov.br, 
devendo, neste último caso, também observar o horário de expediente 
(enviar até as 17:00h do último dia de prazo).

Thais Silva Quaresma - Pregoeira O MUNICÍPIO DE BELÉM através da SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO 
GERAL DO PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEGEP, por intermédio do Pregoeiro 
designado pelo Decreto Municipal nº 103.993/2022-PMB, torna público que fará 
realizar o certame licitatório, em referência, no dia 05/01/2023 às 09h00 (Horário 
de Brasília/DF) – Tipo Menor Preço por Item.
OBJETO: Registro de Preços, para futura e eventual “AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE TELEFONIA E INFORMÁTICA”, pelo período de 
12 (doze) meses, objetivando atender às necessidades dos Órgãos e Entidades da 
Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com as condições estabelecidas neste 
Edital e seus Anexos. UASG: 925387
LOCAL: A abertura da sessão pública será efetuada no site: www.comprasnet.gov.br
O Edital poderá ser adquirido no site: www.comprasnet.gov.br ou pelo site/portal 
da Prefeitura Municipal de Belém: www.belem.pa.gov.br/licitacao.

Belém/PA, 22 de dezembro de 2022
José Guedes da Costa Júnior

Pregoeiro/CGL/PMB

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 150/2022-SEGEP - PROCESSO: 211/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ
RESULTADO DA HABILITAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07/2022–PMC/SEMED
A Prefeitura Municipal de Cametá e a comissão permanente de 
licitação tornam público o resultado da habilitação das empresas 
que participaram da Concorrência Pública nº 07/2022–Pmc/Semed 
que tem como objeto: contratação de empresa especializada para a 
construção das escolas municipais de ensino infantil e fundamental 

Ltda; Antocar Engenharia Eireli; Antech Solução e Gestão Eireli; B2b 

Civil e Locação Eireli; Correa & Silva Construtora e Empreendimentos 
Ltda; Paraforte Construtora e Serviço Ltda; Medusa Serviços Ltda; 

Enio de Carvalho - Secretário Municipal de Educação

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES
AVISOS DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 015/2022-UASG: 980451
Objeto: Pregão eletrônico para futura e eventual contratação de empresa 
para a aquisição de maquina pesada, sendo (01 (uma) pá carregadeira) e 02 
caminhão basculante, tipo caçamba truck, conforme convênio nº 48/2022, para 
o atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura 
e Urbanismo do município de Colares/Pa, no Município de Colares. Abertura: 
04/01/2023, às 09:30hs, Local: www.comprasgovernamentais.gov.br. Aquisição 
do Edital: Site do Compras Governamentais, Tcm/Pa e Portal da Transparência.

Maria Lucimar Barata - Prefeita Municipal
PREGÃO ELETRÔNICOSRP Nº 016/2022-UASG: 980451

Objeto: Pregão eletrônico para contratação de empresa especializada na 
prestação de serviço de gestão de abastecimento de combustível, com 

secretarias, no Município de Colares. Abertura: 05/01/2023, às 09:30hs, Local: 
www.comprasgovernamentais.gov.br. Aquisição do Edital: Site do Compras 
Governamentais, Tcm/Pa e Portal da Transparência.

Maria Lucimar Barata - Prefeita Municipal
Esta publicação deixou de circular na edição do dia 22/12/2022, por problemas 
Tecnicos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCAJUBA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022 - PMM - SEMEC
Órgão: Município de Mocajuba/Secretaria Municipal de Educação, Esporte 
e Cultura. Objeto: Execução de serviços de “conclusão da creche/escola 
infantil 001, tipo B padrão FNDE” de propriedade da Prefeitura Municipal 
de Mocajuba/PA. Data, hora e local de abertura: 12 de Janeiro de 2023 às 
11h00mm, na Sala da Divisão de Licitação, localizada no prédio sede da 
Prefeitura, sito à Rua Siqueira Mendes, 45, Centro, Mocajuba/Pará. Edital 
e Informações: de 2ª a 6ª feira (dias úteis), das 08h00mm às 12h00mm, na 
Sala da Divisão de Licitação, situada no mesmo endereço supracitado, onde 
o Edital poderá ser obtido isento de qualquer taxa, mediante apresentação 
de mídia (CD-R ou DVD-R) virgem ou Pen Drive, pelo interessado que se 

Maria Lucilene Guimarães de Albuquerque - Secretária Municipal de 
Educação, Esporte e Cultura/Renan Reis Lira - Presidente da CPL/PMM

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJUÍ DOS CAMPOS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 020/2022-FMS -
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 107/2022-PMMC

Objeto: Registro de preço para futura e eventual aquisição de cadeiras, caixa gaveteiro 
tipo bin, cesta plástica, estrado modular, mangueira, mesa, organizador de plástico, caixa 
termica, lixeira seletiva, capacho de vinil, dispensador de copo, álcool e papel, tenda 
piramidal, divisória e porta visando atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde. 
Disponibilidade do Edital 23/12/2022 no endereço www.mojuidoscampos.pa.gov.br ou 
www.portaldecompraspublicas.com.br. Início da entrega de propostas: 23/12/2022. 
Abertura das propostas: 05/01/2023 as 9h30min no site www.portaldecompraspublicas.
com.br.

Rosani Patrícia Castro Oliveira - Pregoeira Municipal/Decreto 04/2022
RETIFICAÇÃO

Na publicação do Aviso de Licitação PE 014/2022-SEMED, circulada no DIÁRIO 
DO PARÁ na pag. B12 em 22/12/2022. ONDE SE LÊ: 04/01/2022. LEIA-SE: 
04/01/2023.

Secretaria Municipal de Educação - Elizangela Ferreira de Aguiar Bezerra/
Decreto nº 26/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO CAETANO DE ODIVELAS

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 023/2022

A Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas, torna público aos 
interessados que realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 023/2022-SRP, tipo menor preço, registro de preço para futura e eventual 
contratação de empresa especializada na prestação de serviços funerários 
(fornecimento de urna funerária, aplicação de formol e serviço de translado, 
com vista aos atendimentos das necessidades de famílias em situação de 
vulnerabilidade), destinados a suprir as necessidades da Secretaria de 
Assistência Social de São Caetano de Odivelas-PA. Abertura: 05/01/2023, 
às 09:30hs. A retirada dos editais e seus anexos encontram-se disponíveis 
na sala de licitações, sito na Av. Floriano Peixoto, nº 01 – Bairro Centro 
– CEP: 68.775-000, São Caetano de Odivelas – Pará, no horário de 
08:00 às 13:00h, de segunda a sexta, Mural de Licitações/TCM-PA, www.
portaldecompraspublicas.com.br ou pelo site (www.saocaetanodeodivelas.
pa.gov.br). Informações: E-mail:  cplsaocaetano21@gmail.com.

Brenda da Silva Barbosa - Pregoeira
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 026/2022

A Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas, torna público aos 
interessados que realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 026/2022-SRP, tipo menor preço, registro de preço para futura e eventual 
contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios 
(perecíveis e não perecíveis), destinados a suprir as necessidades das 
Secretarias e Fundos Municipais Vinculados a Prefeitura Municipal de 
São Caetano de Odivelas-PA. Abertura: 04/01/2023, às 09:30hs. A retirada 
dos editais e seus anexos encontram-se disponíveis na sala de licitações, 
sito na Av. Floriano Peixoto, nº 01 – Bairro Centro – CEP: 68.775-000, São 
Caetano de Odivelas – Pará, no horário de 08:00 às 13:00h, de segunda a 
sexta, Mural de Licitações/TCM-PA, www.portaldecompraspublicas.com.br 
ou pelo site (www.saocaetanodeodivelas.pa.gov.br). Informações: E-mail:  
cplsaocaetano21@gmail.com.

Brenda da Silva Barbosa - Pregoeira


