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PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-MIRI
EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO Nº 2022-002-INEX CONTRATO 
ADMINISTRATIVO Nº 059/2022-CPL-SEMSA-
INEX OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES. 
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE CNPJ: 11.373.369/0001-66 EMPRESA: 
M. BRAZÃO SOCIEDADE LTDA -ME CNPJ: 
42.654.195/0001-33 VALOR: R$ 84.000,00 
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/09/2022 a 01/09/2023. 
NAZIANNE BARBOSA PENA - ORDENADORA.

Recebimento de Licença Ambiental de 
Atividade Rural - LAR

ADELINO DELCOLE JUNIOR – FAZENDA SANTA 
MARIA II, CPF: 005.639.839-57, torna-se público que 
recebeu a Licença Ambiental de Atividade Rural – LAR de 
nº 019/2022, para atividade de Agricultura e Pecuária da 
Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente 
- SECTMA– TAILÂNDIA-PA, com vencimento 07/07/2027.

AVISO DE SUSPENSÃO
A Prefeitura Municipal de Marabá, através da Comissão 
Especial de Licitação/SEVOP, avisa que o Pregão 
Presencial Nº 066/2022-CEL/SEVOP/PMM, PROCESSO 
N° 24.374/2022-PMM - Objeto: REGISTRO DE PREÇO 
PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE AGREGADOS, PARA 
ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E 
OBRAS PÚBLICAS DE MARABÁ – SEVOP –PMM, que 
estava com sessão agendada para o dia 11/10/2022 
– 14h00, fi ca SUSPENSA por tempo indeterminado 
em virtude da necessidade de retifi cação do EDITAL. 
Ass.: Higo Duarte Nogueira – Pregoeiro Municipal da 
CEL/SEVOP/PMM.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARA
AVISO DE PRORROGAÇAO-PREGAO

O  Município de Acará/Pa torna público, a quem 
possa interessar, PRORROGAÇÃO da sessão de 
abertura do PREGAO ELETRONICO nº 049/2022, 
cujo objeto: AQUISIÇÃO DE 100.000 L DE ÓLEO 
DIESEL S-10 PARA RECUPERAÇÃO DE 139,99 
KM DE  ESTRADAS VICINAIS1-SETOR SUDESTE 
VICINAL 31-51,55KM – 01°58’00.32”S 8º12’09.99”O 
02°19’33.10”S 48°28’47.77”O, SETOR SUDESTE 
VICINAL 33-35,69KM 01°58’38.26”S 8°08’35.87”O 
02°07’40.32”S 48°07’15.24”O 2 – SETOR SUDESTE 
VICINAL 34-52,75KM – 01°59’06.42”S 48°04’20.27”O 
02°07’44.11”S 8º07”12.90”O TOTAL (KM) 139,99 
KM NO MUNICIPIO DE ACARÁ/PA, NOS TERMOS 
DO CONVÊNIO N° 192/2022 CELEBRADO ENTRE 
A SECRETARIA DE  ESTADO DE TRANSPORTES - 
SETRAN E A PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁ. 
INFORMAMOS que a sessão de abertura será 
PRORROGADA para o dia 17 de Outubro de 2022 
as 14:00h (Horário de Brasília) Pelo princípio da 
conveniência e oportunidade da administração 
pública. Edital disponível: https://acara.pa.gov.br, 
www.comprasgovernamentais.gov.br UASG: 980403, 
Portal TCM/PA, Setor de Licitações: Travessa São José 
nº 120 Praça da Matriz, Sala das Licitações, horário 
08:00hs às 13:00hs, cpl.pma2022@gmail.com. 

Pedro Paulo Gouvea Moraes.
Prefeito Municipal.

KAIO LUAN FARIAS DO AMARAL, CPF 609.613.813-61, 
TORNA PÚBLICO QUE REQUEREU À SEMMA – SÃO MIGUEL, 
LICENÇA DE OPERAÇÃO – LO, PARA A CONSTRUÇÃO 
DE UMA PONTE PARA VIABILIZAR A CHEGADA EM UMA 
RESIDÊNCIA FUTURA, LOCALIZADA NA AV. MAGALHÃES 
BARATA, KM 04, SÃO MIGUEL DO GUAMÁ.

GRANDE COREIA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. 
CNPJ: 26.634.696/0001-00, torna público, recebeu da 
SEMM, LO no. 252/2022. Processo 5201/2019. Atividade: 
Serviço Automotores, Lavagem de Veículos, Comercio a 
Varejo de Automóveis e Comercio de Peças. Localizado: 
Av. Augusto Montenegro n.o 1874 – Tenoné, Belém/PA.

Problema começou na noite de quinta-feira, 6, e se arrasta

MORADORES DO CONJUNTO CATALINA
DENUNCIAM FALTA D’ÁGUA NO CÍRIO

PASSAGEIROS COM MOBILIDADE REDUZIDA
RECLAMAM DE MOTORISTAS DE APP E TÁXI

Arlete Godinho, de 57 
anos, relatou à equipe do Eu 
Repórter vários problemas 
enfrentados por ela em servi-
ços de transporte na Gran-
de Belém. Ela a� rma que se 
sente insegura com o mau 
tratamento dos motoristas, 
tanto de aplicativos quanto 
de táxi. 

“Semana passada eu ia 
saindo de um hospital com 
sacola grande, o táxi chegou 
e não me ajudou a carregar 
até o porta-malas, mesmo 
vendo que uso muleta e ti-
nha uma bolsa a tiracolo”, 
contou Arlete.

Outra denúncia é quanto 
à di� culdade de pagamento, 

junto com a gente
FAÇA A NOTÍCIA

(Vitória Reimão, estagiária sob 
supervisão de Eduardo Laviano)

(Carolina Mota, estagiária sob 
supervisão de Mariana Azevedo)

www.oliberal.com/eu-reporter

  Manutenção emergencial deixou conjunto sem água, diz Cosanpa
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O projeto “Eu Repórter” busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando 
o jornalismo comunitário e colaborativo. Para participar, compartilhando histórias, denúncias e 
sugestões de matérias com a Redação, acesse www.oliberal.com/eu-reporter. Você também 
pode conectar usando o QR Code ao lado ou pelo WhatsApp (91) 98565-7449. As denúncias 
também podem ser anônimas. A equipe de reportagem irá checar as informações e publicar o 
conteúdo em todas nossas plataformas.

já que muitos motoristas 
não têm troco, não aceitam 
cartão de débito e têm “re-
gras” para Pix. 

Em nota, a 99 infor-
mou que comportamen-
tos agressivos ou qualquer 
outra forma de desrespeito 
ou discriminação não são 
tolerados. A empresa tam-
bém acrescentou que rea-
liza, periodicamente, rodas 
de conversas e treinamen-
tos com foco em diversida-
de e cidadania para 100% 
dos motoristas parceiros.

A reportagem tentou 
ouvir o Sindicato dos Mo-
toristas de Táxi do Pará, 
mas não obteve retorno.

Moradores da travessa 
Sargento Favarro, no 
conjunto Catalina, 

bairro do Mangueirão, em 
Belém, reclamam da falta 
d’água que se arrasta há cin-
co dias, incluindo o domin-
go de Círio. 

O problema no abaste-
cimento começou por volta 
das 18h de quinta-feira, 6, se-
gundo denúncias anônimas 

encaminhadas à equipe do 
Eu Repórter. 

“Todos estão passando 
pela rua carregando baldes 
de água. Nós � camos sa-
bendo que o problema seria 
na bomba de água, mas não 
se sabe se realmente é isso”, 
disse uma denunciante, 
reforçando a preocupação 
dos moradores, já que não 
há qualquer previsão para 

o restabelecimento do 
serviço. 

“Estamos fazendo tudo 
em casa com água mine-
ral, para fazer alimenta-
ção e lavar roupas. Fico 
preocupada com a mi-
nha mãe que já é idosa e 
precisa de cuidados, com 
esse problema da falta de 
água, atrapalha tudo. Nós 
já gastamos muito com a 
compra de água mineral e 
não temos ideia de quan-
do volta o abastecimento”, 
acrescentou.

Em nota, a Companhia 
de Saneamento do Pará 
(Cosanpa) informou que 
o sistema que abastece a 
região está passando por 
manutenção emergencial, 
por isso o fornecimento de 
água está comprometido.

  Usuária reclama do tratamento ruim recebido dos motoristas

D
IV
U
LG

A
Ç
Ã
O

“Anjos” embala
a noite de fiéis
BANDA TOCA SEUS HITS NA PRAÇA SANTUÁRIO

A banda Anjos de Resga-
te emocionou os fãs na 
Praça Santuário, na noi-

te de ontem, no segundo dia 
de programação do Círio Mu-
sical. No repertório, repleto de 
músicas conhecidas, “Manda 
os teus anjos”, “Por amor”, 
“Cura-me Senhor” e, claro, 
“Mãe de Nazaré” 
empolgaram a pla-
teia. A apresentação 
marcou a 13ª parti-
cipação da banda na 
quadra nazarena. 

A acolhida em 
Belém foi calorosa. 
Como de costume, 
a banda convidou 
a plateia para uma 
oração coletiva an-
tes da primeira mú-
sica. Ao subir ao palco, Eraldo 
Mattos, um dos vocalistas, 
disse que estava voltando a 
tocar justamente naquele dia, 
após ter prometido a Nossa 
Senhora de Nazaré que só 
retomaria a agenda de shows 
pelo Brasil no Círio. 

“Nós estamos tocando no 
quintal de Maria e nós temos 
que alegrar a noite de vocês, 
com um bom show”, a� rmou.

Em entrevista ao Grupo Li-
beral, Mattos contou que o re-
pertório foi “escolhido a dedo” 
para agradar o público bele-
nense. Dentre as que estive-
ram presentes, uma em espe-
cial ganhou destaque: “Mãe de 
Nazaré”, feita especialmente 
para o Círio de Nazaré.  

“Quem gosta de Maria sen-
te-se bem em Belém. Então, foi 
uma das coisas que motivou a 
gente a estar sempre aqui, par-
ticipando do Círio. Temos uma 
relação muito forte com a cida-
de por causa dos fã-clubes que 
se formaram. Essa acolhida 
‘de mãe’ do público representa 

Nossa Senhora”, dis-
se Eraldo.

O vocalista não 
escondeu a satisfa-
ção que sente ao re-
tornar para a cidade 
durante o mês de 
outubro. “Quando 
se chega em Belém 
nessa época, o ae-
roporto já tem uma 
energia de Nossa Se-
nhora, é uma coisa 

diferente que atrai a gente”.
Alberto Salomão é fã do 

Anjos de Resgate e foi com a 
família à Praça Santuário para 
curtir o show. “Sou da música 
desde criança e a evangeli-
zação através da música toca 
muito o meu coração. Eles são 
a marca disso. Às vezes, a pes-
soa não se sente tocada ouvin-
do a palavra de Deus, mas ela 
toca o coração dela quando 
vem por meio de um single”.

O estoquista Adriano Sou-
za também costuma acompa-
nhar a programação do Círio 
Musical. Ele conta que é ad-
mirador da banda pelos senti-
mentos positivos que traz. “As 
pessoas estão necessitando de 
fortaleza e esperança”.

CÍRIO MUSICAL 


