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Belém, quarta-feira, 22 de dezembro de 2021

PMB concede auxílio
“Bora pra escola”

A

Prefeitura de Belém quer
pagar um auxílio estudantil nos moldes do
benefício que foi pago aos estudantes da rede estadual pelo
Governo do Pará pelo programa Reencontro com a Escola. O
projeto de lei já foi enviado para
a Câmara Municipal de Belém e
deve beneficiar mais de 67.500
estudantes, segundo a Secretaria Municipal de Educação.
O programa se chamará
“Bora pra escola” e o benefício será de R$ 150 e deve atender alunos de em situação de
vulnerabilidade que já estejam matriculados para o ano
letivo de 2022.
Já um valor de R$ 300,00
para aluno da rede municipal
de educação que tenha se tornado órfão devido a falecimento de pais vítima da covid-19.
Por fim, a prefeitura de Belém
pagará R$ 500 aos alunos concluintes do 3º ano do ensino
médio na rede municipal, em
parcela única. Esta última moA TIM S/A, empresa inscrita sob o CNPJ nº.
02.421.421/0011-93, torna público que recebeu
da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Abel
Figueiredo - SEMMAF a Licença de Operação nº.
0009/2021 referente ao Proc. Nº. 0028/2021
para Operação da torre de telefonia celular, na
Rua Getúlio Vargas, nº. 462 – Centro – Abel
Figueiredo/PA. PABLF001_4S-PAS152.

Pedido de Licença Ambiental de Operação
Hospital Modelo de Ananindeua Ltda, CNPJ:
10.678.790/0001-12, torna publico que recebeu
da Secretária Municipal de Meio Ambiente
de
Ananindeua - SEMA, LO nº L12221, para a Atividade
Médica Ambulatorial com recursos para realização
de procedimentos cirúrgicos com endereço: Avenida
principal, nº 11 CEP 67130-000 Ananidneua-PA.

ORIGEM: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021-PMM
ESPECIE:
CONTRATO
nº:
20211444.
Origem: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021PMM. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal
de
Maracanã/PA.
Contratada(o):
FACIL
ENGENHARIA EIRELI, CNPJ: 13.356.739/000182. Valor: 404.406,41 (quatrocentos e quatro
mil e quatrocentos e seis reais e quarenta e
um centavos). VIGÊNCIA: Até 09/11/2022.
OBJETO: contratação de empresa especializada
em obras e serviços de engenharia para
recuperação e ampliação de vicinais no
município de Maracanã/PA. Data da Assinatura:
09/12/2021.
Ordenador
de
Despesa:
REGINALDO DE ALCÂNTARA CARRÉRA.

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TUCURUI
AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 8/2021-061
Abertura dia 03/01/2022, às 09:00 horas, no Portal de bnc, tipo
Menor Preço por item, Objeto Registro de preços para futura e
eventual contratação de empresa especializada nos serviços de
transporte escolar terrestre e fluvial sob o regime de locação
de veículos, para atender as necessidades do transporte
escolar de alunos da rede municipal de ensino durante o ano
letivo de 2021/202 no site http://tucurui.pa.gov.br/. Tucuruí/
PA, 21/12/2021. FERNANDO BARROS LIMA. Pregoeiro
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
SOCIAL DE TUCURUI
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 8/2021-065
Abertura dia 03/01/2022, às 14:00 horas, no portal de
compras publicas, tipo Menor Preço por item, Objeto registro
de preços para futura e eventual contratação de empresa
para aquisição de veículo tipo motocicleta de fabricação
nacional para atender as necessidades da Secretaria de
Assistência Social. No site http://tucurui.pa.gov.br/. Tucuruí/
PA, 21/12/2021. FERNANDO BARROS LIMA. Pregoeiro
PREFEITIRA MUNICIPAL DE TUCURUI
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 8/2021-069
Abertura dia 03/01/2022, às 10:00 horas, no BNC, tipo
Menor Preço por item, Objeto registro de preço para
futura e eventual contratação de empresa especializada
na aquisição de serviços de locação de maquinas,
caminhões e veículos para manutenção e conservação de
vias urbanas e rurais do município de Tucuruí. Tucuruí-PA,
21/12/2021. FERNANDO BARROS LIMA. Pregoeiro

dalidade do pagamento será
destinada a 18 alunos da Fundação Escola Bosque.
Além de estar matriculado
na escola, é necessário apresentar comprovante de vacinação para receber o benefício.
Toda a operacionalização do
projeto e do pagamento dos benefícios será feita com apoio da
Caixa Econômica Federal.
Por conta do projeto, a Câmara irá pausar o recesso parlamentar para realizar sessão
extraordinária na manhã desta
quarta-feira (22) e votar o projeto. A informação foi confirmada pelo presidente da Casa, o
vereador Zeca Pirão (MDB).
Fernando Carneiro (Psol)
acredita que o programa será
um incentivo efetivo para que
os alunos retornem ao regime
presencial nas escolas municipais, já que a pandemia impôs
um ritmo muito diferente para
o ensino, bem como as concepções pedagógicas que guiam as
diretrizes escolares.
“A gente sabe que não é a
solução de todos os problemas
NELSON GARCIA PEREIRA, CPF: 126.142.20159, vem por meio deste informar que está
requerendo a Licença de Atividade Rural, do SITIO
SÃO JOSÉ, na SEMMA de Parauapebas – PA.

ROSIGLEICIANE GONÇALVES DE ARAUJO
CORDEIRO, CPF: 675.971.222-68, vem por meio deste
informar que está requerendo a Licença de Atividade Rural,
do SITIO MORADA NOVA, na SEMMA de Parauapebas – PA.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇO 001/2021-PMM
O Prefeito Municipal de Maracanã/PA, no uso de
suas atribuições legais, através da Prefeitura
Municipal RESOLVE: Com fundamento no inciso
II, do art. 22, da Lei nº 8.666/93 e posteriores
alterações, e conforme o que consta do Processo
Administrativo Nº 0181001/21, HOMOLOGAR o
procedimento licitatório na modalidade Tomada
de Preço nº 001/2021, tipo menor preço, cujo o
objeto é a “ contratação de empresa especializada
em obras e serviços de engenharia para
recuperação e ampliação de vicinais no município
de Maracanã/Pa” e ADJUDICAR o objeto licitado
em favor da empresa FACIL ENGENHARIA EIRELI,
pela proposta mais vantajosa para essa Prefeitura
Municipal no valor global de R$ 404.406,41.
REGINALDO DE ALCÂNTARA CARRÉRA
Prefeito Municipal
07/12/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
A Presidente da Comissão de Licitação do Município de
NOVO REPARTIMENTO, através da PREFEITURA MUNICIPAL
DE NOVO REPARTIMENTO, em cumprimento da ratificação
procedida pelo Gestor da PREFEITURA MUNICIPAL DE
NOVO REPARTIMENTO, faz publicar o extrato resumido do
processo de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO a seguir:
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO COM A
BANDA FORRÓ DE ELITE PARA A PROGRAMAÇÃO CULTURAL
DE COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE 30 ANOS DA
CIDADE DE NOVO REPARTIMENTO-PA. FAVORECIDO: BBZAO
PRODUCOES EIRELI ME. CNPJ n° 34.103.525/0001-74.
VALOR: R$ 30.000,00 (trinta mil reais). FUNDAMENTAÇÃO
LEGAL: art. 25, inciso III da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.
DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE: emitida pela Presidente
da Comissão de Licitação e ratificada pelo Sr. VALDIR LEMES
MACHADO, na qualidade de ordenador de despesas. Novo
Repartimento - PA, 17 de dezembro de 2021. SIDILENI
CHAVES DE SOUZA. Presidente da Comissão de Licitação
EXTRATO DE CONTRATO Nº. 20214359
CONTRATO Nº: 20214359. ORIGEM: INEXIGIBILIDADE Nº
6/2021-009-PMNR. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL
DE NOVO REPARTIMENTO. CONTRATADA: BBZAO PRODUCOES
EIRELI ME. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO
COM A BANDA FORRÓ DE ELITE PARA A PROGRAMAÇÃO
CULTURAL DE COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE 30
ANOS DA CIDADE DE NOVO REPARTIMENTO-PA. CNPJ n°
34.103.525/0001-74. VALOR TOTAL: R$ 30.000,00 (trinta mil
reais). PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2021 Atividade
2012.133920001.2.082 Realização da Feira Agropecuária e
outros eventos culturais, Classificação econômica 3.3.90.39.00
Outros serv. de terc. pessoa jurídica, Subelemento
3.3.90.39.99, no valor de R$ 30.000,00. VIGÊNCIA: 17 de
dezembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021. DATA DA
ASSINATURA: 17 de dezembro de 2021

mas é um incentivo importante, que se soma a outras iniciativas parecidas da prefeitura.
Isso demonstra uma preocupação social com aqueles que ficaram mais vulneráveis durante a pandemia”, diz o vereador.
O líder da oposição, Matheus Cavalcante (Cidadania),
se diz a favor de qualquer ação
e benefício que contribua à
permanência dos estudantes
em situação de vulnerabilidade na escola. “Sobretudo nesse
momento de pandemia e crise
econômica, apoiamos a proposição, mas vamos fiscalizar a
sua aplicação”, afirma.
ANANINDEUA
Vereadores de Ananindeua
aprovaram na terça-feira (21)
a criação do programa “Escola
Parceira”, que prevê o auxílio
financeiro de R$100 aos alunos
matriculados na rede municipal de ensino. O projeto de lei
(PL) de autoria do Executivo
tem o objetivo de estimular
a manutenção da presença e
matrícula dos alunos nas unidades públicas do município.
Para receber o benefício,
os alunos devem atender aos
A ASSOCIAÇÃO INTERCOMUNITÁRIA DE MORADORES
E TRABALHADORES RURAIS AGROEXTRATIVISTAS
DAS COMUNIDADES DE SÃO LUIS, NOVO PARAISO,
SÃO FRANCISCO E SÃO RAIMUNDO DO RIO ARUÃ,
GLEBA NOVA OLINDA 01 – AMGLO, inscrita no CNPJ
10.375.245/0001-57, Torna Público que recebeu da
Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade
– SEMAS/PA, a AUTEF N° 273666/2021.
Posto Alça Viária Comércio de Combustiveis
Ltda, CNPJ nº 33.040.884/0001-67, situado na Rod.
Alça Viária, S/N, São João, Marituba/PA, informa que
requereu da Secretaria Municipal de Meio Ambiente
de Marituba, sob Prot. nº 448/2021, Renovação das
Licenças de Operação nº 055/2021 e 085/2021, para as
atividades de Comércio Varejista de Combustíveis para
Veículos Automotores e Destinação Final de Resíduos
de Construção Civil, exceto perigoso, respectivamente.

tábita oliveira - ascom semec

benefício será de R$ 150 e deve atender estudantes da rede municipal em situação de vulnerabilidade

Dependendo do caso, alunos podem receber bolsa entre R$ 150 e R$ 300

seguintes requisitos: ter sido
matriculado regularmente
no ano de 2021 na rede municipal de ensino municipal de
Ananindeua; firmar o compromisso que se matriculará para o ano letivo de 2022
na rede municipal de ensino
municipal de Ananindeua;
e comprove o cumprimento
do calendário de vacinação
contra a covid-19, inclusive,
quanto aos alunos maiores de
12 (doze) anos.
O projeto regula determina ainda que o estudante

menor de 18 (dezoito) anos
receberá o pagamento do benefício por meio da mãe ou,
na ausência desta, por outro
responsável indicado no registro da matrícula.
Sobre o possível recebimento irregular da bolsa, o PL
alerta que a pessoa física será
sujeita à devolução integral
do valor, atualizado monetariamente, bem como ao pagamento de multa equivalente a
100% (cem por cento) do valor
do benefício indevidamente
recebido.

Eu, Marcio Vinícius Ferreira de Oliveira, venho
através deste retratar-me de publicações anteriormente
realizadas por meio do meu status do aplicativo WhatsApp,
em que imputava fatos inverídicos ao Sr. Waldir Brito,
proprietário da empresa Cristal Farma. Registro por oportuno
que a idoneidade e a conduta proba deste e de sua empresa são
de conhecimento público, não havendo quaisquer fatos que as
desabone. Desta forma retrato-me formalmente, afim de que tal
instrumento produza seus efeitos jurídicos e legais.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 8/2021-082
Abertura dia 03/01/2022, às 16:00 horas, no portal
bbmnet, tipo Menor Preço por taxa, Objeto registro de
preços para eventual e futura contratação de agencia de
viagens para serviços de agenciamento de passagens
aéreas nacionais e internacionais e demais serviços
correlatos, por meio de disponibilização de sistema online automatizado via web, para a prefeitura municipal
de Tucuruí, conforme especificações constantes
no termo de referência e de seus anexos. No site
http://tucurui.pa.gov.br/. Tucuruí/PA, 21/12/2021.
FERNANDO BARROS LIMA. Pregoeiro

COMISSÃO PRÓ-FUNDAÇAO DO SINDICATO
DOS BIBLIOTECÁRIOS, TÉCNICOS E
AUXILIARES DE BIBLIOTECAS DOS ESTADOS
PARÁ, AMAPÁ E TOCANTINS – SINDBIB.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
O
SINDBIB
convoca
as
categorias
de
Bibliotecários, Técnicos e Auxiliares de Bibliotecas
para Assembleia Geral Ordinária a ser realizada
no dia 14 de fevereiro de 2022, de forma remota
via Plataforma Google Meet, em razão do estado
de saúde pública, cujo acesso será disponibilizado
através das redes sociais às 16 horas em 1a
convocação com a metade dos participantes e às
16:30 em 2a convocação com qualquer número de
participantes para deliberação da seguinte pauta:
1- Ratificação da Fundação do Sindicato dos
Bibliotecários, Técnicos e Auxiliares de Bibliotecas
dos Estados do Pará, Amapá e Tocantins de acordo
com o que dispõe a Lei n0 9674 de 25 de junho de
1998; 2- Aprovação da Diretoria para o exercício
2022 a 2025 e do novo Estatuto; 3- Aprovação da
Pauta de Reivindicações das Categorias.
Belém, 27 de dezembro de 2021.
Izabel Cristina de Carvalho Mendes
Presidente da comissão organizadora

MUSEU PARAENSE
EMÍLIO GOELDI - MPEG

MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA,
E INOVAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico SRP nº 13/2021
Objeto: Registro de Preço para Aquisição de Água Mineral Natural sem Gás
(20 litros) e Gás de Cozinha Liquefeito de Petróleo (P13 e P45), com fornecimento
parcelado, destinados a atender a demanda do Museu Paraense Emílio Goeldi
(MPEG) nas cidades Belém/PA, Breves/PA e Cuiabá/MT.
Data de Abertura: 10/01/2022 às 10:00h (horário de Brasília/DF). Edital
Completo e Local de Realização do certame https://www.gov.br/compras.
Informações adicionais no site do Museu Goeldi link http://bit.ly/32T3Bp7

