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BBB 21

Gilberto foi o 16º elimi-
nado no último pare-
dão do “Big Brother 

Brasil 21”, ontem, com 50,87% 
dos votos. Ele disputava a 
permanência no jogo com 
Camilla de Lucas (47,65%) 
e Juliette (1,48%). Com isso, 
� cou de� nido o trio � nalista 
do programa: Fiuk, Camilla 
de Lucas e Juliet-
te.

O paredão foi 
formado pelo 
trio que perdeu a última 
prova de resistência, venci-
da por Fiuk. A vitória levou 
o cantor diretamente para 
a � nal. A � nal do programa 
vai ser nesta terça-feira (2). O 
público deve escolher quem 

Camilla, Fiuk e 
Juliette na final
GIL “DO VIGOR” FOI ELIMINADO ONTEM COM 50,87% DOS VOTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D´ARCO - PA
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO nº 9/2021-013PMPD

A Prefeitura Municipal de Pau D’Arco - PA, através da Prefeitura Municipal de Pau D’Arco, por intermédio do Setor de Licitação, 
torna público que, fará realizar licitação na modalidade Pregão Eletrônico tipo menor preço por item, objeto: Registro de Pre-
ços visando futura contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de horas de maquinas pesadas 
e caminhões em atendimento as necessidades Prefeitura de Pau D’Arco/PA, conforme termo de referencia. Data e horário do 
recebimento das propostas: até às 09:25 horas do dia 14/05/2021. Data e horário do início da disputa: 09:30 horas do dia 
14/05/2021. De acordo com o que determina a legislação vigente, a realizar-se no Portal de Compras Pública https://www.
portaldecompraspublicas.com.br. O procedimento licitatório obedecerá ao disposto na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho 
de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, Lei nº 8.666/93 e demais legislação e suas alterações posteriores 
que lhe foram introduzidas. O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados no Portal de compras Púbicas 
https://www.portaldecompraspublicas.com.br, Portal da Prefeitura na URL https://paudarco.pa.gov.br/licitacoes-e-contratos/ e 
no Mural das Licitações do TCM/PA, https://www.tcm.pa.gov.br a partir da publicação deste Aviso. Pau D’Arco - PA, 3 de maio 
de 2021. Gilvan Costa de Oliveira - Pregoeiro - Portaria nº 06/2021-GPM/PD

  Um dos três ficará com o grande prêmio na próxima terça-feira, quando será realizada a final do BBB 21
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� ca com o prêmio de R$ 1,5 
milhão. 

SHOW
Karol Conká, Projota, Po-

cah e Rodol� o, já eliminados 
do BBB2 1, serão os respon-
sáveis pelas apresentações 
musicais da grande � nal 
do programa. Rodol� o terá 

ao seu lado seu 
parceiro na du-
pla sertaneja, 
Israel.

O tradicional show de en-
cerramento vai acontecer, 
pela primeira vez, direto do 
gramado da casa. E o trio � -
nalista vai acompanhar de 
camarote a retrospectiva de 
seus 100 dias na casa.


