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Leia-se: Primeiro Termo Aditivo de alteração contratual no valor de R$ 1.627,92
(um mil, seiscentos e vinte e sete reais e noventa e dois centavos), nos termos do Art. 65,
inciso II, alínea 'd', da Lei Federal nº 8.666/93, passando o contrato a ter o valor total de
R$ 143.163,02 (cento e quarenta e três mil, cento e sessenta e três reais e dois
centavos).

GERSILON SILVA DA GAMA
Prefeito

AVISO DE RETIFICAÇÃO

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 2021010001. Na
publicação n° 115, veiculada no diário oficial da união no dia 22/06/2021.

Onde se lê: Primeiro Termo Aditivo de alteração contratual no valor de R$
7.171,68 (sete mil, cento e setenta e um reais e sessenta e oito centavos), nos termos do
Art. 65, inciso II, alínea 'd', da Lei Federal nº 8.666/93, passando o contrato a ter o valor
total de R$ 264.150,88 (duzentos e sessenta e quatro mil, cento e cinquenta reais e oitenta
e oito centavos).

Leia-se: Primeiro Termo Aditivo de alteração contratual no valor de R$ 6.026,56
(seis mil, vinte e seis reais e cinquenta e seis centavos), nos termos do Art. 65, inciso II,
alínea 'd', da Lei Federal nº 8.666/93, passando o contrato a ter o valor total de R$
263.005,76 (duzentos e sessenta e três mil, cinco reais e setenta e seis centavos)

SINELLY GOMES DE OLIVEIRA
Secretária de Assistência Social

AVISO DE RETIFICAÇÃO

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 2021010301. Na
publicação n° 115, veiculada no diário oficial da união no dia 22/06/2021.

Onde se lê: Primeiro Termo Aditivo de alteração contratual no valor de R$
12.883,20 (doze mil, oitocentos e oitenta e três reais e vinte centavos), nos termos do Art.
65, inciso II, alínea 'd', da Lei Federal nº 8.666/93, passando o contrato a ter o valor total
de R$ 418.929,70 (quatrocentos e dezoito mil, novecentos e vinte nove reais e setenta
centavos).

Leia-se: Primeiro Termo Aditivo de alteração contratual no valor de R$
11.035,90(onze mil, trinta e cinco reais e noventa centavos), nos termos do Art. 65, inciso
II, alínea 'd', da Lei Federal nº 8.666/93, passando o contrato a ter o valor total de R$
417.082,40 (quatrocentos e dezessete mil, oitenta e dois reais e quarenta centavos).

GERSILON SILVA DA GAMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: 15º termo aditivo de prazo de 25/11/2020 a 25/11/2021, ao contrato nº
009/2011, oriundo da Tomada de Preço nº 001/2011. Espécie: 13º termo aditivo de prazo
de 25/11/2020 a 25/11/2021, ao contrato nº 010/2011, oriundo da Tomada de Preço nº
002/2011. Espécie: 14º termo aditivo de prazo de 28/06/2021 a 28/12/2021, ao contrato
nº 010/2014, oriundo da Tomada de Preços nº 004/2013/SEMS. Espécie: 14º termo aditivo
de prazo de 28/06/2021 a 28/12/2021, ao contrato nº 005/2014, oriundo da Tomada de
Preços nº 001/2013/SEMS. Espécie: 11º termo aditivo de prazo de 01/07/2021 a
30/09/2021, ao contrato nº 06.9.015.2018, 9-015/2018/ADM. Espécie: 5º termo aditivo de
valor de 25% ao contrato nº 01.001/2017/PMGP, valor do aditamento R$ 164.652,00,
referente a Concorrência nº 001/2017/PMGP. Espécie: 1º termo aditivo de valor de 25% ao
contrato nº 20210007, valor do aditamento R$ 13.774,10, ao contrato nº 20210009, valor
do aditamento R$ 33.741,13 e ao contrato nº 20210010, valor do aditamento é R$
50.709,17, referentes ao Pregão Presencial nº 9/2020-023-PMGP. Francisco David Leite
Rocha - Prefeito Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 3/2021-01-PMGP

A Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará - PA, através da Comissão
Permanente de Licitação torna público para conhecimento dos interessados que estará
realizando licitação na modalidade Concorrência, do tipo Menor Preço Global, objetivando
a contratação de empresa para execução de pavimentação asfáltica em vias públicas,
conforme Convênio nº 11/2021, Processo nº 2021/100705 firmado entre a Secretaria de
Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas - SEDOP e Prefeitura Municipal de
Goianésia do Pará. Abertura em 16/08/2021 as 09hs00min. As sessões públicas de
julgamento serão realizadas nas dependências da Prefeitura Municipal, na sala da Comissão
Permanente de Licitação - CPL, situada na rua Pedro Soares, S/N, colegial, no dia, hora e
local citados neste aviso, em que serão recebidos os envelopes de proposta e
habilitação.

O Edital e seus anexos estão à disposição de interessados no mesmo endereço
de 2ª a 6ª, das 08:00 ás 12:00 horas. Esclarecimento adicional no mesmo endereço e
através do E-mail: cplpmgp@gmail.com.

MÁRCIO ANDERSON COSTA E SOUZA
PRESIDENTE DA CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-MIRI
AVISO DE SUSPENSÃO

CHAMADA PUBLICA Nº 2/2021/PMI- C

A Prefeitura Municipal de Igarapé-Miri, no uso de suas atribuições legais, torna
público aos interessados, a suspensão da Chamada publica 002/2021/PMI- C; Objeto:
SELEÇÃO E CREDENCIAMENTO de pessoas físicas ou jurídica que preencham os requisitos
estabelecidos, para prestação dos serviços de apresentações nas ações culturais dos meses
de julho a dezembro 2021, de artistas, bandas, coletivos, mestres e grupos musicais, locais,
para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Cultura de Igarapé-Miri/PA. fica
suspensa em virtude da necessidade de retificação no edita

Igarapé-Miri-PA, 13 de julho de 2021.
JOSIVAL MORAES QUARESMA.

Secretário Municipal de Cultura Desporto e Lazer.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAITUBA
EXTRATO DE CONTRATO

Origem: Pregão nº 046/2021-PE. Objeto: Aquisição de recarga de oxigênio
medicinal e cilindros de 1M³ e 10M³ de oxigênios novos, para atender a demanda do
Fundo Municipal de Saúde de Itaituba. Contratante: Fundo Municipal de Saúde.
Contrato nº: 20210203. Contratada: Oxigênio Dois Irmãos EIRELI. Valor total: R$
1.213.500,00. Contrato nº: 20210204. Contratada: Oeste Comercio de Gases Derivados
do Ar EIRELI. Valor total: R$ 3.072.504,00. Vigência: 08 de Julho de 2021 a 08 de Julho
de 2022. Data da assinatura: 08 de Julho de 2021.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 54/2021-PE

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 070/2021.
Objeto: Aquisição de pneus, câmaras de ar e materiais diversos para a frota de

veículos oficiais do Fundo Municipal de Saúde de Itaituba-PA. Tipo: Menor preço por item.
Data de Abertura: 26/07/2021, as 10:00 hora local. Acesso ao edital:
www.portaldecompraspublicas.com.br, www.tcm.pa.gov.br e www.itaituba.pa.gov.br;
informações: DICOM, localizada na Rod. Transamazônica c/ 10ª rua, Anexo ao Ginásio
Municipal de Itaituba-PA.

RONISON AGUIAR HOLANDA
Pregoeiro.

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

Origem: Pregão nº 036/2021-PE. Objeto: aquisição de equipamentos de informática para
suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e das Escolas e Centros da
Rede Municipal de Ensino, no Município de Itaituba. Contratante: Fundo Municipal de
Educação. Contrato nº: 20210200. Contratada: Licita HB Informática LTDA. Valor total: R$
279.586,00. Contrato nº: 20210201. Contratada: R F Sarmento Comercio e Serviços - ME.
Valor total: R$ 1.987.500,00. Contrato nº: 20210202. Contratada: Seventec Tecnologia e
Informática LTDA. Valor total: R$ 691.300,00. Vigência: 08 de Julho de 2021 a 08 de Julho
de 2022. Data da assinatura: 08 de julho de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA
EXTRATO DE CONTRATO

Origem: DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 7/2021-025-PMI. Objeto: locação de imóvel para sediar
CACE(centro de atendimento clinico especializado) junto a secretaria municipal de
educação, localizada na travessa Domingos Wolf nº 722. Contrato: 20210237. Contratante:
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CNPJ Nº 30.746.635/0001-01. Contratada: JOSE
EUZEBIO DA SILVA SOUSA. CPF: 029.630.623-11. Valor: R$ 52.000,00. Vigência: 01/07/2021
a 31/12/2021. Assinatura: 01/07/2021. ASS. Artur dos Santos Oliveira - CAR Sec. Mun. de
Ed u c a ç ã o .

EXTRATO DE CONTRATO

Origem: contrato nº: 20210238. origem: dispensa de licitação nº 7/2021-024-pmi.
contratante: prefeitura municipal de Itupiranga. contratada: fundação de amparo e
desenvolvimento da pesquisa. objeto: contratação de empresa especializada na prestação
de serviço de planejamento, organização, coordenação e execução de processo seletivo
público, para os cargos de nível fundamental, de nível médio e de nível superior. Vigência:
12 de julho de 2021 a 15 de setembro de 2021.Car Benjamin tasca. Prefeito municipal.

EXTRATOS DE REGISTRO DE PREÇOS

Origem: O Fundo Municipal de Saúde de Itupiranga torna publico o Extrato da Ata de Registro
de Preços nº 20210236 referentes ao Pregão Eletrônico nº PE/2021-024-SMS. Objeto:
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE RECARGA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL URGENTE NO
INTUITO DE ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL E A UNIDADE DE PRONTO
ATENDIMENTO (UPA). Para as proponentes: GAS NOBRE DO BRASIL IND E COMERCIO DE
GASES EIRELI, C.N.P.J. nº 24.878.503/0001-22. Valor: R$1.753.200,00. - dat itupiranga, 14
de Julho de 2021 - ass. Wanderil de Jesus Ribeiro Lima - car Secretário Municipal.

D ES P AC H O

Origem: O Fundo Municipal de educação de Itupiranga, através do ordenador
de despesa Artur dos Santos Oliveira torna público que RATIFICOU no dia 01/07/2021 a
Dispensa de Licitação nº DL 7/2021-025 FME. Objeto: - locação de imóvel para sediar
CACE(centro de atendimento clinico especializado) junto a secretaria municipal de
educação, localizada na travessa Domingos Wolf nº 722. Para a seguinte proponente:
Contratada: JOSE EUZEBIO DA SILVA SOUSA, CPF nº 029.630.623-11, Valor Total: R$
52.000,00.

Itupiranga, 13 de julho de 2021
ARTUR DOS SANTOS OLIVEIRA

Secretário Municipal de educação.

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-024

O município de Itupiranga representada por seu atual prefeito o senhor
Benjamin Tasca, vem por meio do presente Ratificar por este termo, a dispensa de licitação
n° 7/2021-024-pmi, que tem como objeto a contratação de empresa especializada na
prestação de serviço de planejamento, organização, coordenação e execução de processo
seletivo público, para os cargos de nível fundamental, de nível médio e de nível superior,
em favor da proponente, fundação de amparo e desenvolvimento da pesquisa, CNPJ Nº
05.572.870/0001-59, conforme prescreve o art. 26 do estatuto das licitações. determino
que se proceda a publicação do devido extrato.

BENJAMIN TASCA
Prefeito

AVISOS DE LICITAÇÕES

A Prefeitura Municipal de Itupiranga-PA através da pregoeira torna pública as
licitações nos termos da Lei Federal 8.666/93, Tipo: Menor Preço. Modalidade: Pregão.
Forma: Eletrônica Nº PE 9/2021-029-PMI-SRP. Objeto: sistema de registro de preço (SRP)
para eventual aquisição de mobiliários em geral, material permanente, eletrodomésticos e
eletroeletrônico, a fim de atender as necessidades da Prefeitura e secretarias vinculadas.
Abertura: 29/07/2021 às 15h; Tipo: Menor Preço. Modalidade: Pregão. Forma: Eletrônica
Nº PE 9/2021-032-PMI-SRP. Objeto: sistema de registro de preço para eventual e futura
contratação de empresa no fornecimento de refeições prontas, tipo service e coffee-
breaks, para atender as demandas da Prefeitura e secretarias vinculadas. Abertura:
29/07/2021 às 9h; Tipo: Menor Preço. Modalidade: Pregão. Forma: Eletrônica Nº PE
9/2021-033-PMI-SRP. Objeto: sistema de registro de preço (srp) a fim de eventual e futura
contratação de empresa para fornecimento de gás liquefeito em botijão 13kg com
vasilhame e gás liquefeito em botijão 13kg sem vasilhame, para os órgãos que compõe a
Prefeitura Municipal e possuem copas e cozinha. Abertura: 30/07/2021 às 15h; Tipo:
Menor Preço. Modalidade: Pregão. Forma: Eletrônica Nº PE 9/2021-034-PMI-SRP. Objeto:
contratação de empresa especializada na prestação de serviços gráficos, e aquisição de
materiais personalizados para atender as necessidades das secretarias municipais da
Prefeitura Municipal de Itupiranga. Abertura: 28/07/2021 às 8h30min; Tipo: Menor Preço.
Modalidade: Pregão. Forma: Eletrônica Nº PE 9/2021-036-PMI-SRP. Objeto: contratação de
empresa especializada em fornecimento de peças para veículos para suprir as
necessidades da secretaria municipal de infraestrutura e ordenamento territorial da
Prefeitura municipal de Itupiranga. Abertura: 02/08/2021 às 9h; Tipo: Chamamento
Público. Modalidade: inexigibilidade, Nº IL 6/2021-011-PMI. Objeto: Credenciamento das
empresas de transporte aéreo regular para a contratação de transporte aéreo em voos
regulares domésticos nos afastamentos de servidores, empregados ou colaboradores
eventuais em viagens a serviço dos órgãos e entidades da Administração Pública
Municipal, compreendendo a reserva, emissão, remarcação, cancelamento e reembolso de
passagens aéreas regulares, sem o intermédio de agência de turismo. Abertura:
06/08/2021 às 8h30min; O edital estará disponível nos endereços eletrônicos:

http://www.in.gov.br/autenticidade.html
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAPITÃO POÇO

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caPitÃo PoÇo
eXtratos de coNtratos 

disPeNsa Nº 7/2021-070601 
objeto: aquisição de recarga Em Botijão de Gás liquefeito de Petróleo - Glp 
P13 Para o Uso da administração Pública Municipal, Secretária E fundos, 
Por Meio da dispensa de licitação, art24, V da lei federal. coNTraTo nº 
2021140601, contratante: fundo Municipal de Saúde de capitão Poço; ob-
jeto: aquisição de recarga em botijão de gás liquefeito de petróleo -glp p13 
para o uso da administração pública municipal, secretária e fundos, por meio 
da dispensa de licitação, art24, v da lei federal. contratado: W do Nascimen-
to forte Eireli, cNPJ 40.877.674/0001-93 Valor global r$ 25.250,00(vinte e 
cinco mil e duzentos e cinquenta reais). Vigência 14/06/2021 à 14/08/2021. 
coNTraTo nº 2021140602, contratante: fundo Municipal de assistência So-
cial de capitão Poço; objeto: aquisição de recarga em botijão de gás lique-
feito de petróleo - glp p13 para o uso da administração pública municipal, 
secretária e fundos, por meio da dispensa de licitação, art. 24, V da lei federal. 
contratado r$: 38.380,00(trinta e oito mil e trezentos e oitenta reais). Vi-
gência 14/06/2021 à 14/08/2021. coNTraTo nº 2021140603, contratante: 
fundo Municipal de Educação objeto: aquisição de recarga em botijão de 
gás liquefeito de petróleo - glp p13 para o uso da administração pública mu-
nicipal, secretária e fundos, por meio da dispensa de licitação, art24,V da lei 
federal. contratado: W do Nascimento forte Eireli, cNPJ 40.877.674/0001-
93 Valor global r$101.000,00(cento e um mil reais). Vigência 14/06/2021 
à 14/08/2021. coNTraTo nº 2021140604, contratante: fUNdEB; objeto: 
aquisição de recarga em botijão de gás liquefeito de petróleo - glp p13 para 
o uso da administração pública municipal, secretária e fundos, por meio da 
dispensa de licitação, art24, V da lei federal. contratado: W do Nascimen-
to forte Eireli, cNPJ 40.877.674/0001-93 Valor global r$90.900,00(noven-
ta mil e novecentos reais). Vigência 14/06/2021 à 14/08/2021. coNTraTo 
nº 2021140605, contratante: Prefeitura Municipal de capitão Poço; objeto: 
aquisição de recarga em botijão de gás liquefeito de petróleo - glp p13 para 
o uso da administração pública municipal, secretária e fundos, por meio da 
dispensa de licitação, art24, V da lei federal. contratado: W do Nascimento 
forte Eireli, cNPJ 40.877.674/0001-93 Valor global r$18.685,00(dezesseis 
mil e oitocentos e sessenta e cinco reais). Vigência 14/06/2021 à 14/08/2021. 
coNTraTo nº 2021140606, contratante: fundo Municipal de Meio ambiente 
de capitão Poço; objeto: aquisição de recarga em botijão de gás liquefeito 
de petróleo - glp p13 para o uso da administração pública municipal, se-
cretária e fundos, por meio da dispensa de licitação, art24, V da lei federal. 
contratado: W do Nascimento forte Eireli, cNPJ 40.877.674/0001-93 Valor 
global r$1.818,00(um mil e oitocentos e dezoito reais). Vigência 14/06/2021 
à 14/08/2021.

PreGÃo Nº 017/2020- PMcP - Pe - srP 
objeto dos contratos: fornecimento de Urnas E Translado Para Pessoas de 
Baixa renda do Municipio. coNTraTo nº 2021120701 contratante: fundo 
Municipal de assistência Social. contratado: Pax central comercio E Serviços 
funerários - Me, cNPJ: 16.825.079/0001-20. Valor global r$136.675,00 (cen-
to e trinta e seis mil, seiscentos e setenta e cinco reais). Vigência 12/07/2021 
a 12/07/2022.

Protocolo: 679977

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CASTANHAL

.

PreFeitUra MUNiciPaL de castaNHaL/Pa
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 057/2021/FMs 
objeto: contratação de empresa especializada para prestação de serviço para 
o desenvolvimento e implantação de Sistemas de informação (Software) 
para atender as necessidades do laboratório deste Município de castanhal-
Pa. a sessão pública de Pregão Eletrônico terá início com a divulgação das 
propostas de preços e etapa de lances no dia 27/07/2021, às 09:00 horas. 
o edital estará disponível nos sites: www.castanhal.pa.gov.br/portal-da-
transparencia/licitacoes-contratos-e-convenios;www.comprasnet.gov.br e no 
e-mail: pregaoeletronico@castanhal.pa.gov.br, a partir da data da publicação. 
cleonice da costa trindade - Pregoeira/FMs.

Protocolo: 679979

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE GOIANÉSIA DO PARÁ

.

aViso de LicitaÇÃo coNcorrÊNcia Nº 3/2021-01-PMGP
a Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará - Pa, através da comissão 
Permanente de licitação torna público para conhecimento dos interessados 
que estará realizando licitação na modalidade concorrência, do tipo Menor 
Preço Global, objetivando a contratação de empresa para execução de pavi-
mentação asfáltica em vias públicas, conforme convênio nº 11/2021, Proces-

so nº 2021/100705 firmado entre a Secretaria de Estado de desenvolvimento 
Urbano e obras Públicas - SEdoP e Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará. 
abertura em 16/08/2021 as 09hs00min. as sessões públicas de julgamento se-
rão realizadas nas dependências da Prefeitura Municipal, na sala da comissão 
Permanente de licitação - cPl, situada na rua Pedro Soares, S/N, colegial, no 
dia, hora e local citados neste aviso, em que serão recebidos os envelopes de pro-
posta e habilitação. o Edital e seus anexos estão à disposição de interessados no 
mesmo endereço de 2ª a 6ª, das 08:00 ás 12:00 horas. Esclarecimento adicional 
no mesmo endereço e através do E-mail: cplpmgp@gmail.com. 
Márcio anderson costa e souza. Presidente da cPL.

Protocolo: 679980

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE IGARAPÉ-MIRI

.

secretaria  MUNiciPaL de saÚde de iGaraPÉ-Miri
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 003/2021-PMi-cPL/seMsa 
Tipo: - Menor preço por item. Pregão Eletrônico para registro de preço para 
eventual aquisição de material gráfico para atender a demanda da Secretaria 
Municipal de Saúde de igarapé-Miri. abertura: 27/07/2021 às 09: 00h. in-
formações: pregoeiroigarapemiri@outlook.com. Edital disponível em: www.
portaldecompraspublicas.com.br.

Nazianne Barbosa Pena
Secretária Municipal de Saúde

Protocolo: 679982

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ITUPIRANGA

.

aViso de LicitaÇÃo
origem: a Prefeitura Municipal de itupiranga-Pa através da pregoeira 
torna pública as licitações nos termos da lei federal 8.666/93, Tipo: Menor 
Preço. Modalidade: Pregão. forma: Eletrônica Nº PE 9/2021-029-PMi-SrP. 
objeto: sistema de registro de preço (SrP) para eventual aquisição de mo-
biliários em geral, material permanente, eletrodomésticos e eletroeletrôni-
co, a fim de atender as necessidades da Prefeitura e secretarias vinculadas. 
abertura: 29/07/2021 às 15h; Tipo: Menor Preço. Modalidade: Pregão. for-
ma: Eletrônica Nº PE 9/2021-032-PMi-SrP. objeto: sistema de registro de 
preço para eventual e futura contratação de empresa no fornecimento de 
refeições prontas, tipo service e coffee-breaks, para atender as demandas da 
Prefeitura e secretarias vinculadas. abertura: 29/07/2021 às 9h; Tipo: Menor 
Preço. Modalidade: Pregão. forma: Eletrônica Nº PE 9/2021-033-PMi-SrP. 
Objeto: sistema de registro de preço (srp) a fim de eventual e futura contra-
tação de empresa para fornecimento de gás liquefeito em botijão 13kg com 
vasilhame e gás liquefeito em botijão 13kg sem vasilhame, para os órgãos 
que compõe a Prefeitura Municipal e possuem copas e cozinha. abertura: 
30/07/2021 às 15h; Tipo: Menor Preço. Modalidade: Pregão. forma: Eletrôni-
ca Nº PE 9/2021-034-PMi-SrP. objeto: contratação de empresa especializada 
na prestação de serviços gráficos, e aquisição de materiais personalizados 
para atender as necessidades das secretarias municipais da Prefeitura Muni-
cipal de itupiranga. abertura: 28/07/2021 às 8h30min; Tipo: Menor Preço. 
Modalidade: Pregão. forma: Eletrônica Nº PE 9/2021-036-PMi-SrP. objeto: 
contratação de empresa especializada em fornecimento de peças para veí-
culos para suprir as necessidades da secretaria municipal de infraestrutura 
e ordenamento territorial da Prefeitura municipal de itupiranga. abertura: 
02/08/2021 às 9h; Tipo: chamamento Público. Modalidade: inexigibilidade, 
Nº il 6/2021-011-PMi-SrP. objeto: credenciamento das empresas de trans-
porte aéreo regular para a contratação de transporte aéreo em voos regulares 
domésticos nos afastamentos de servidores, empregados ou colaboradores 
eventuais em viagens a serviço dos órgãos e entidades da administração 
Pública Municipal, compreendendo a reserva, emissão, remarcação, cance-
lamento e reembolso de passagens aéreas regulares, sem o intermédio de 
agência de turismo. abertura: 06/08/2021 às 8h30min; o edital estará dis-
ponível nos endereços eletrônicos: www.portaldecompraspublicas.com.br no 
site www.tcm.pa.gov.br, pelo e-mail itupiranga.licita@gmail.com e também 
através da equipe de pregão, na sala da cPl aV. 14 de julho, 12, centro, no 
horário de expediente. aline cunha. Pregoeira/Presidente.

Protocolo: 679983
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ
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PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ

serViÇo de saNeaMeNto aMBieNtaL de MaraBÁ - ssaM
extrato do contrato Nº 046/2021-ssaM. Proc. adm. Nº 16.892/2020-PMM. 
Pregão Presencial (srP) Nº 072/2021-ceL/PMM. referente à aQUiSiÇÃo 
dE UNiforMES Para oS SErVidorES dE liMPEZa UrBaNa loTadoS No 
SErViÇo dE SaNEaMENTo aMBiENTal dE MaraBá - SSaM, firmado com a 
empresa V G dE SoUSa fErrEira lTda, cNPJ Nº 23.912.114/0001-03, Va-
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BALNEÁRIOS

Quase 20 afogamentos 
foram registrados nas 
praias do Pará apenas 

nos dois primeiros � nais de 
semana de julho, informou 
o Corpo de Bom-
beiros Militar. No 
mesmo período, 
outras ocorrências 
incluem 200 aci-
dentes com animais 
aquáticos, 246 aten-
dimentos pré-hos-
pitalares e 35 casos 
de crianças perdidas. 

Embora a principal preocu-
pação dos veranistas seja com 
afogamentos, acidentes com 
animais aquáticos são ainda 
mais frequentes, como já apon-
tam os números neste mês de ju-
lho. O tenente-coronel dos Bom-
beiros, Átila das Neves Portilho, 
explica que essas ocorrências 

variam de acordo com o balneá-
rio escolhido: em praias de água 
salgada, como Salinas, Marudá 
e Bragança, são comuns aciden-
tes com águas-vivas e caravelas; 

já em locais de água 
doce, há mais aciden-
tes com arraias. 

“É muito difícil 
prevenir um acidente 
com água-viva por-
que ela se camu� a 
na água, em razão de 
ser pequena e trans-

parente. Já com caravelas � ca 
um pouco menos difícil a pre-
venção, pois ela se assemelha 
a um balão � utuando na água. 
Com arraias a principal dica é 
evitar locais com lama”, ressal-
ta o tenente-coronel, que refor-
ça que os animais estão em seu 
habitat, por isso apresentam 
comportamentos de defesa. 

Uma dica é procurar informa-
ção junto a guarda-vidas sobre 
animais na área, horários e lo-
cais mais adequados ao banho. 

Adriano Wilkson sabe bem 
o quão desagradável esses aci-
dentes podem ser. Em 2015, 
durante uma viagem, a Mos-
queiro, ele foi surpreendido 
com uma ferroada de arraia 
enquanto tomava banho de 
rio à noite, próximo à praia do 
Chapéu Virado. “Senti uma 
ferroada na panturrilha. Era 
como uma furadeira, entran-
do girando e saindo da mesma 
forma. A dor era muito grande e 
ficou dolorido por semanas. Te-
nho a cicatriz na perna até hoje”, 
relata o jornalista. Ele conta que 
sabia das arraias em Mosquei-
ro, mas como frequentava a ilha 
desde pequeno, foi despreocu-
pado para o fundo.

Banho de mar 
exige atenção
CUIDADOS AJUDAM A EVITAR ACIDENTES COM ANIMAIS E AFOGAMENTOS 

  Corpo de Bombeiros registrou quase 20 afogamentos apenas nos dois primeiros finais de semana de julho
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Para evitar afogamentos, 
o Corpo de Bombeiros reco-
menda que os banhistas não 
se afastem demais da faixa de 
areia e que evitem nadar em 
braços de rios, que não são 
classi� cados como balneá-
rios e, portanto, não há guar-
da-vidas presentes. Também 
é importante � car atento aos 
“buracos no mar”, formados 
naturalmente ou por ação hu-
mana mediante dragagem no 
fundo do curso d’água para 
retirada de areia. 

“Em caso de afogamento, a 
pessoa inconscientemente vai 
chamar por socorro, especial-
mente com gestos, acenando 
com os braços. Por isso é sem-
pre muito importante evitar 
se afastar da margem porque, 
ainda que a pessoa saiba na-
dar, ela pode ser acometida 
de um mal súbito, como uma 
câimbra, por exemplo”, orien-
tam os bombeiros.

Mesmo quem sabe nadar 
deve ter consciência de que 
há outras questões a serem 

avaliadas. A correnteza, por 
exemplo, contribui para si-
tuações de risco. Não é reco-
mendado tentar salvar uma 
vítima de afogamento, mas é 
possível oferecer algum obje-
to que � utue. Também é im-
portante manter a calma para 
tranquilizar a vítima e buscar 
a ajuda de um guarda-vidas 
imediatamente. 

Com as crianças, a vigilân-
cia deve ser redobrada e cons-
tante. Crianças mais velhas 
não devem � car responsáveis. 

Correnteza em rios e praias é outro fator de risco
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