
8 gerais Belém, segunda-feira, 11 de outuBro de 2021

Processo nº 23204.007153/2021-20.
Objeto: Contratação de serviços de agente de portaria e vigia para atender as 
necessidades de toda área de abrangência da Universidade Federal do Oeste 
do Pará- que inclui as áreas do Campus Santarém e os Campis das cidades 
de Alenquer, Itaituba, Monte Alegre, Juruti, Oriximiná e Óbidos, conforme 
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Total de Itens Licitados: 17. 
Local que poderá ser lida ou obtida à íntegra do Edital e seus anexos: 
www.comprasgovernamentais.gov.br e na Universidade Federal do Oeste 
do Pará - Ufopa – Rua Vera Paz, s/n, BMT 2/Unidade Tapajós/4º andar - 
Salé - Santarém/PA CEP: 68.035-110 – Santarém-Pará-Brasil. DCS / PROAD 
/UFOPA – Diretoria de Compras e Serviços. Fones: (093) 2101-6777 
Contato: Otto Narry Tavares da Silva – e-mail: pregoes.dcs@ufopa.edu.br 
Data Limite para Entrega da Proposta: 22/10/2021, no Portal de Compras 
Governamentais: www.comprasgovernamentais.gov.br 
Abertura da Proposta: 22/10/2021 às 10h00min (horário de Brasília).
Local da sessão publica: www.comprasgovernamentais.gov.br. UASG: 158515.

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 8/2021

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
OESTE DO PARÁ
DIRETORIA DE COMPRAS 
E SERVIÇOS
CÓDIGO DA UASG: 158515

MINISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO

Migração compulsória FTTH e WLL
A Oi informa que está mudando a tecnologia dos seus serviços de internet e telefonia fixa 
baseados em cobre em diversas regiões do Pará. Em algumas localidades, estes serviços 
passarão a ser prestados através de tecnologia de fibra ótica e, em outras localidades, 
o serviço de telefonia fixa será substituído pela tecnologia sem fio conhecida como WLL 
(Wireless Local Loop).
Os clientes da Oi pessoa física e jurídica que possuem serviços de internet e telefonia fixa 
baseados em cobre devem verificar se estão localizados nas áreas atendidas com tecnologia 
de fibra ou WLL. Para isso, basta acessar o site oi.com.br/migre e, em caso positivo, é só 
solicitar a migração dos serviços. O número da linha telefônica do cliente será mantido e não 
haverá aumento do valor cobrado atualmente pelos serviços de internet e telefonia fixa em 
virtude da migração.
A Oi solicita aos clientes de banda larga (Velox) e telefonia fixa Oi, baseados em cobre que 
fiquem atentos aos prazos e condições em que se dará a substituição dos serviços:
- Os clientes que estiverem em localidades atendidas pela tecnologia fibra ótica e não 
solicitarem a migração do seu telefone fixo e de sua banda larga baseados em cobre para 
a tecnologia fibra no prazo de 30 dias, ou seja, até 11/11/2021, terão a cobrança do serviço 
suspensa e o seu serviço de banda larga e telefonia fixa bloqueados e, após 60 dias, será 
realizado seu cancelamento;
- Os clientes que estiverem em localidades não atendidas pela tecnologia fibra ótica mas com 
disponibilidade da tecnologia sem fio (WLL) e não solicitarem a migração do seu telefone fixo 
no prazo de 30 dias, ou seja, até 11/11/2021, terão a cobrança do serviço suspensa e o seu 
serviço bloqueado e, após 60 dias, será realizado seu cancelamento. No caso de clientes 
dessas localidades que tenham também o serviço de banda larga baseado em cobre (Velox), 
este serviço será descontinuado em até 60 dias, conforme previsto no contrato de prestação 
do serviço.
A Oi esclarece que a mudança de tecnologia está sendo realizada devido à insustentabilidade 
dos serviços prestados em regime público da telefonia fixa e ao desequilíbrio de custos 
resultante para os serviços baseados na tecnologia de cobre. E, em outra frente, o avanço 
em fibra ótica faz parte da estratégia da Oi de garantir a melhor experiência em conectividade 
do mercado, caracterizado por uma crescente demanda de internet de altíssima 
velocidade para usufruir dos diversos serviços digitais.
Para mais informações os clientes pessoa física devem acessar oi.com.br/migre ou 
ligar para 10331 e clientes pessoa jurídica devem ligar para 08000310800.

Comunicado oi aos clientes

do mercado, caracterizado por uma crescente demanda de internet de altíssima 

Para mais informações os clientes pessoa física devem acessar oi.com.br/migre ou 

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ
Extrato da Ata de Registro De Preço

Processo: 9/2021-00038; Espécie: Ata de Registro de Preço 
nº 20210031, referente ao Pregão Eletrônico nº 9/2021-
00038-SRP; Objeto: Registro de Preços para seleção de 
proposta mais vantajosa para futura e eventual aquisição 
de Material de Informática, para suprir a demanda das 
Secretarias e Fundos Municipais da Prefeitura de Uruará; 
Fornecedores: ONLY STYLE COMERCIAL DE PRODUTOS 
ELETRÔNICOS –EPP, no Valor Total: R$ 84.854,00 
(Oitenta e Quatro Mil Oitocentos e Cinquenta e Quatro 
Reais); Sendo R$ 78.339,00 (Setenta e Oito Mil Trezentos 
e Trinta e Nove Reais) - Órgãos participantes; Fornecedor: 
SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA, no 
valor total R$ 80.850,00 (Oitenta Mil Oitocentos e Cinquenta 
Reais), sendo R$ 80.850,00 (Oitenta Mil Oitocentos e 
Cinquenta Reais) - Órgãos participantes; Fornecedor: 
BOHRER EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO EIRELI-
ME, no valor total R$ 139.650,00 (Cento e Trinta e Nove Mil 
Seiscentos e Cinquenta Reais), sendo R$ 139.650,00 (Cento 
e Trinta e Nove Mil Seiscentos e Cinquenta Reais) - Órgãos 
participantes; Fornecedor: BELPARA COMERCIAL LTDA - 
EPP, no valor total R$ 65.168,00 (Sessenta e Cinco Mil Cento 
e Sessenta e Oito Reais), sendo R$ 64.776,00 (Sessenta e 
Quatro Mil Setecentos e Setenta e Seis Reais) - Órgãos 
participantes; Fornecedor: PERFORM INFORMATICA 
EIRELI, no valor total R$ 1.192.216,00 (Um Milhão Cento 
e Noventa e Dois Mil Duzentos e Dezesseis Reais), sendo R$ 
1.135.021,50 (Um Milhão Cento e Trinta e Cinco Mil Vinte 
e Um Reais e Cinquenta Centavos) - Órgãos participantes; 
MARLIZE DA SILVA BORGES 02415055263, no valor total 
R$ 543.143,68 (Quinhentos e Quarenta e Três Mil Cento e 
Quarenta e Três Reais e Sessenta e Oito Centavos), sendo R$ 
534.485,00 (Quinhentos e Trinta e Quatro Mil Quatrocentos 
e Oitenta e Cinco Reais) - Órgãos participantes; F. M. SILVA 
DOS SANTOS COMERCIO EIRELI, no valor total R$ 
1.364.633,50 (Um Milhão Trezentos e Sessenta e Quatro Mil 
Seiscentos e Trinta e Três Reais e Cinquenta Centavos), sendo 
R$ 1.352.576,70 (Um Milhão Trezentos e Cinquenta e Dois 
Mil Quinhentos e Setenta e Seis Reais e Setenta Centavos) 
- Órgãos participantes; D. G. SPERN EIRELI, no valor total 
R$ 1.859.431,66 (Um Milhão Oitocentos e Cinquenta e Nove 
Mil, Quatrocentos e Trinta e Um Reais e Sessenta e Seis 
Centavos), sendo R$ 1.729.258,46 (Um Milhão Setecentos 
e Vinte e Nove Mil, Duzentos e Cinquenta e Oito Reais e 

Quarenta e Seis Centavos) - Órgãos participantes. Vigência: 
12 meses, contados de 07/10/2021 à 07/10/2022.

Extrato de Contratos
Contrato nº 20219152; ORIGEM: Pregão Eletrônico 
9/2020-00036-SRP; CONTRATANTE: FUNDO DE DESENV. 
DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB; CONTRATADA: E S 
DE ANDRADE EIRELI; OBJETO: aquisição de peças para 
veículos a serem utilizadas na manutenção preventiva e 
corretiva dos veículos pertencentes a frota do Fundo de 
Desenv. da Educação Básica - FUNDEB; VALOR TOTAL: 
R$ 27.043,00 (Vinte e Sete Mil Quarenta e Três Reais). 
VIGÊNCIA: 08/10/2021 á 31/12/2021.
Contrato nº 20219153; ORIGEM: Pregão Eletrônico 
9/2020-00036-SRP; CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE; CONTRATADA: E S DE ANDRADE EIRELI; 
OBJETO: aquisição de peças para veículos a serem 
utilizadas na manutenção preventiva e corretiva dos veículos 
pertencentes a frota do Fundo Municipal de Saúde; VALOR 
TOTAL: R$ 24.555,00 (Vinte e Quatro Mil Quinhentos 
e Cinquenta e Cinco Reais). VIGÊNCIA: 08/10/2021 á 
31/12/2021
Contrato nº 20219154; ORIGEM: Pregão Eletrônico 
9/2020-00036-SRP; CONTRATANTE: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE URUARÁ; CONTRATADA: E S DE ANDRADE 
EIRELI; OBJETO: aquisição de peças para veículos a serem 
utilizadas na manutenção preventiva e corretiva dos veículos 
pertencentes a frota da Secretaria de Viação e Obras; VALOR 
TOTAL: R$ 28.284,00 (Vinte e Oito Mil Duzentos e Oitenta 
Quatro Reais). VIGÊNCIA: 08/10/2021 á 31/12/2021
Contrato nº 20219155; ORIGEM: Pregão Eletrônico 
9/2020-00036-SRP; CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL 
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; CONTRATADA: E S DE ANDRADE 
EIRELI; OBJETO: aquisição de peças para veículos a serem 
utilizadas na manutenção preventiva e corretiva dos veículos 
pertencentes a frota da Fundo Municipal de Assistência 
Social; VALOR TOTAL: R$ 7.327,00 (Sete Mil Trezentos e 
Vinte e Sete Reais). VIGÊNCIA: 08/10/2021 á 31/12/2021
Contrato nº 20219156; ORIGEM: Pregão Eletrônico 
9/2020-00036-SRP; CONTRATANTE FUNDO MUNICIPAL 
DE MEIO AMBIENTE; CONTRATADA: E S DE ANDRADE 
EIRELI; OBJETO: aquisição de peças para veículos a serem 
utilizadas na manutenção preventiva e corretiva dos veículos 
pertencentes a frota da Fundo Municipal de Meio Ambiente; 
VALOR TOTAL: R$ 6.536,00 (Seis Mil Quinhentos e Trinta e 
Seis Reais). VIGÊNCIA: 08/10/2021 á 31/12/2021

EDITAL DE CONVOCAÇÃO (Assembleia Geral) - O Presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção 
Pesada e Afins do Estado do Pará, no uso das suas atribuições legais conforme o Estatuto Social, pelo presente edital, convoca 
todos os trabalhadores representados por esta entidade, associados ou não e pertencentes à categoria profissional da Construção 
Pesada e montagem Industrial, para participarem das ASSEMBLEIAS GERAIS EXTRAORDINARIAS, que realizar-se-ão, nos Municípios 
de TUCURUI, sito rua Peixoto, 32, Vila Permanente, no dia 15/10/2021; MARABÁ, sito Folha 27, Qd.01, Lote. CO1, Aptº. B, Nova 
Marabá, no dia 15/10/2021; PARAUAPEBAS, sito rua 3, nº 61, Primavera, no dia 15/10/2021; OURILÂNDIA DO NORTE, sito Av. das 
Nações, 2980, setor Novo Horizonte, no dia 15/10/2021; BARCARENA, sito Rua Tomás Lourenço Fernandes, Qd. 291 Lt. 25 – Vila 
dos Cabanos, no dia 15/10/2021; BELÉM, sito Trav. 3 de maio, nº 1240, São Braz, no dia 15/10/2021; PARAGOMINAS, sito Rua 
Presidente Médici, 122, Angelim, no dia 15/10/2021; SANTARÉM, sito Av. Presidente Vargas, 1810, Santa Clara, no dia 15/10/2021; 
JURUTI, sito Tv. Major Pinto e Silva, s/n, Primavera, no dia 15/10/2021; ALTAMIRA, sito rua Coronel José Porfírio, 2063, Centro, 
no dia 15/10/2021; em ITAITUBA, sito Avenida Belém nr. 381 A – Centro, no dia 15/10/2021; em CANAÃ DOS CARAJAS, Rua 
13 de Maio, nº 72 – Centro, no dia 15/10/2021; em MONTE DOURADO, endereço Rua S 37 s/n Sala B – Bairro Industrial, no dia 
15/10/2021; as assembleias ocorrerão nas cidades citadas acima, ficando convocados todos os trabalhadores da categoria nas 
regiões circunvizinhas, abrangendo todo o Estado do Pará, em todos os municípios as Assembleias serão realizadas às 17:00 hs, em 
1ª convocação com a presença de 1/3 dos membros presentes e ás 18:00 hs em 2ª e última convocação com qualquer quantidade 
de membros presentes, conforme prevê o artigo 612 da CLT, para tratar do seguinte: 1º ) elaboração, discussão e votação das 
cláusulas econômicas, sociais e jurídicas da Proposta da Convenção Coletiva de Trabalho 2021/2022, data base novembro; 2º) 
Autorizar a diretoria da entidade instaurar processo de Dissídio Coletivo, junto ao TRT, caso malogre as negociações com o Sindicato 
Patronal, bem como a mediação do MTE; 3º) Autorizar a diretoria do sindicato fazer convenção coletiva e/ou acordo coletivo, 4º) 
Autorizar o exercício do direito de greve, conforme a lei; 5º) Autorizar individualmente de forma prévia e expressa a cobrança do 
percentual do desconto de 2% (dois por cento) de contribuição em favor do sindicato, de acordo com o art. 8º, IV da CF/88 e art. 
513, “e” da CLT, ficando o direito do trabalhador de oposição a qualquer tempo e por qualquer meio, conforme previsto no art. 8º, V 
da CF/88; 6º) Autorizar/Anuir individual prévia e expressamente a cobrança da contribuição sindical, uma vez por ano, no total de 
1 (um) dia de salário base do trabalhador no mês de março ou no mês de sua admissão, caso ainda não tenha havido o desconto 
da contribuição sindical naquele ano, ficando o direito de oposição a qualquer tempo; 7º) autorizar ou não, a entidade sindical a 
negociar exclusivamente aos contribuintes do Sindicato, benefícios diferenciados no Instrumento Coletivo e não previstos em Lei; 
8º) Aprovação para manutenção de Assembleias Gerais, onde poderão ocorrer com todos os trabalhadores da categoria em geral, ou 
por nível salarial, dependendo da contraproposta do Sindicato Patronal, em caráter permanente até o término das negociações; 9º) 
Autorizar que todas as homologações da categoria devem ocorrer no SINTRAPAV; 10º) Autorizar a diretoria da entidade a representar 
toda a categoria da Construção Pesada e Montagem Industrial do Estado do Pará, independentemente do sistema, durante o período 
da CCT 2021/2022; 11º) Em virtude da necessidade do distanciamento social para combate a pandemia do Covid-19 as assembleia 
poderão ocorrer por meios eletrônicos; 12º) Autorizar que as empresas repassem dados pessoais dos trabalhadores ao Sintrapav,  
tais como nome completo, nº de documentos pessoais, data de admissão, data de demissão e valores descontados em folha de 
pagamento, onde a entidade como recebedora e tratadora dos dados garante a não divulgação dos mesmos, atendendo o previsto 
na lei n. 13.709/2018 (LGPD);  13º) E o que vier a ocorrer. Tucuruí, 09 de outubro de 2021. Giovani Resende Silva – Presidente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEL
REABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO 

Nº 9/2021-280904
A prefeitura Municipal de Portel/PA, através 
do Fundo Municipal de Saúde, torna público a 
reabertura do Processo Licitatório Nº 9/2021-
280904 – Tipo Menor Preço. Objeto: Contratação 
de empresa para aquisição de Aparelho de Raios-X 
e Digitalizador, em atendimento as necessidades do 
Fundo Municipal de Saúde de Portel/PA, conforme 
demais especificações contidas no termo de 
referência. Maiores Informações no Endereço: Av. 
Duque de Caxias, 803, Centro, Portel/PA ou https://
www.licitanet.com.br e https://www.tcm.pa.gov.
br/. Reabertura da sessão: 25/10/2021 às 10h00 no 
site www.licitanet.com.br.

AVISO DO PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 9/2021-251001

A Prefeitura Municipal de Portel/PA, por meio 
do Fundo Municipal de Assistência Social, torna 
público o Processo Licitatório Nº 9/2021-251001 – 
Tipo Menor Preço. Objeto: Contratação de empresa 
para aquisição de um barco de alumínio do tipo 
voadeira com motor para atender as necessidades 
da Secretaria Municipal de Assistência Social de 
Portel/PA, conforme demais especificações contidas 
no termo de referência. Maiores Informações no 
Endereço: Av. Duque de Caxias, 803, Centro, Portel/
PA ou https://www.licitanet.com.br e https://www.
tcm.pa.gov.br/. Abertura da sessão: 25/10/2021 às 
14h00 no site www.licitanet.com.br.

Michell da Silva Maranhão
Pregoeiro

Brasil Bio Fuels Reflorestamento 
Indústria e Comércio S/A,

CNPJ 08.581.205/0003-81, torna público 
que solicitou em 28/09/2021, da SEMAS/
PA, Licença de Operação para atividade 

de Posto de Abastecimento
(Protocolo 2021/33070).

Brasil Bio Fuels Reflorestamento 
Indústria e Comércio S/A,

CNPJ 08.581.205/0005-43, torna 
público que solicitou em 01/10/2021, 
da SEMAS/Pará, Licença de Operação 

para atividade de Posto 
de Abastecimento.

LICENÇA DE OPERAÇÃO. 
CANINDÉ RECAPAGEM DE PNEUS LTDA, CNPJ: 15.761.802/0001-
91, TORNA-SE PÚBLICO QUE RECEBEU A LICENÇA AMBIENTAL 
(L0) Nº LO9421  DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AMBIENTE 
DE ANANINDEUA – SEMMA/ANANINDEUA, REQUERIMENTO Nº 
R067521/2021 PARA ATIVIDADE DE REFORMA DE PNEUMÁTICOS 
USADOS NO MUNICIPIO DE ANANINDEUA/PA, ENDEREÇO: 
RODOVIA BR 316, S/N KM 04.

LICENÇA DE OPERAÇÃO. 
HM SERVIÇOS DE RECAPAGEM EIRELI, CNPJ: 
10.446.598/0001-09, TORNA-SE PÚBLICO QUE RECEBEU A 
LICENÇA AMBIENTAL (L0) NºLO9321 DA SECRETÁRIA MUNICIPAL 
DE AMBIENTE DE ANANINDEUA – SEMMA/ANANINDEUA, 
REQUERIMENTO Nº R067421/2021 PARA ATIVIDADE DE REFORMA 
DE PNEUMÁTICOS USADOS NO MUNICIPIO DE ANANINDEUA/PA, 
ENDEREÇO: RODOVIA BR 316, S/N KM 04.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ
RETIFICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO – 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 069/2021-PE/SRP
Na matéria circulada do dia 08/10/2021, denominada AVISO DE 
LICITAÇÃO, cujo objeto é o registro de preço para futira e eventual 
aquisição de gêneros alimenticios para atender as necessidades 
da secretaria municipal de saúde e saneamento do municipio de 
ipixuna do Pará. Aonde se lê: abertura será dia 26/10/2021 às 
08:30 leia-se a abertura será dia 26/10/2021 as 15:00 horas.

O último dia de progra-
mação da Varanda de 
Nazaré terminou em 

clima de festa com Fafá de 
Belém cantando no coreto 
do Parque da Residência a 
canção “Zouck da Naza”, de 
Almirzinho Gabriel. A canto-
ra disse que o Círio é festivo e 
com emoção e espera que no 
próximo ano a Varanda esteja 
novamente montada na Esta-
ção das Docas.

Depois de aproximada-
mente uma semana com uma 
agenda intensa, uma cantora 
Fafá de Belém encerra a 11ª 
edição da Varanda de Nazaré. 
Em vários momentos da apre-
sentação a artista não conse-
guiu conter a emoção e disse 
que, mesmo diante de todas as 
restrições e limitações, a ideia 
foi passar para o público que 
acompanhou por meio da live  
a ideia do que representa a Va-
randa de Nazaré. 

“Mais uma vez a nossa in-
tenção foi agregar. Tivemos 
aqui várias opções como a 
cantora lírica Mariane Lima, 
Lucinha Bastos, Juliana Sinim-
bú, Bia Dourado, Almirzinho 
Gabriel e entre outros artistas; 
fazer uma festa bonita”, come-
morou Fafá, que ao final do 
show foi até a porta do Parque 
da Residência para cumpri-
mentar o público que acompa-

nhava o show ao lado de fora. 
A escritora e filosofa Djami-

la Ribeiro, uma das convidadas 
da Varanda, disse que já esteve 
em Belém cinco vezes, mas é a 
primeira que participou do Cí-
rio e sentiu a energia da cidade 
totalmente diferente e diz que 
durante essa experiência em 
Belém ela leva o sentimento 
de acolhimento. “Eu sou do 
candomblé e nesse tempo 
aqui vejo o quanto fomos 
bem tratados e acolhidos. A 
fé extrapola, pois fomos mui-
to bem recebidos e amados, 
principalmente, por ser em 
um momento de pandemia”, 
destacou a escritora.

Quem também ficou en-
cantado com a manifestação 
religiosa do Pará foi o humoris-

ta Paulo Vieira, que participou 
de todos os dias de programa-
ção e garantiu que estará em 
Belém nas próximas edições 
do Círio. “Pode ter certeza que 
no próximo ano eu estarei aqui 
novamente e vou trazer a mi-
nha família toda, vou alugar 
uma casa em Belém nesse pe-
ríodo”, garantiu o artista.

O show de Fafá durou 
aproximadamente uma hora 
e meia e todo o repertório foi 
pensado para celebrar Nossa 
Senhora.

Música para 
celebrar o Círio 
Varanda de nazaré se encerra em clima de paz e emoção

aumenta o som! 

  A cantora Fafá de Belém espera retornar à Estação das Docas em 2022
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Aponte o 
celular

Use um leitor 
de QR Code 
para acessar 
o conteúdo 
multimídia


