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aViso de ProrroGaÇÃo
a câmara Municipal de santa Maria do ParáPa, torna publico a pror-
rogação do Pregão Eletrônico SRP nº 002/2022 cujo objeto é a Registro de 
preços para futura e eventual  aQUiSiÇÃo dE MaTEriaiS dE ProdUToS dE 
liMPEZa, HiGiENiZaÇÃo E dEScarTáVEiS, oBJETiVaNdo aTENdEr aS NE-
cESSidadES da cÂMara MUNiciPal dE SaNTa Maria do Pará /Pa, pelo 
princípio da conveniência e da oportunidade. a nova data da sessão Pública 
será em 31/08/2022 às 11:00 horas, por meio do endereço eletrônico Portal 
de compras do Governo federal https://www.gov.br/compras/pt-br, UaSG:. 
929525, Edital e anexos poderão ser obtidos nos seguintes endereços: ht-
tps://camarasantamariadopara.pa.gov.br/ Portal de compras do Governo 
federal https://www.gov.br/compras/pt-br , Portal TcM/Pa, E-mail: camara-
municipalsmp@gmail.com, ou na Av. Bernardo Sayão nº1361, centro, santa 
Maria do Pará/Pa horário de 08:00 Às 12:00hs.

aViso de ProrroGaÇÃo
a câmara Municipal de santa Maria do ParáPa, torna publico a prorroga-
ção do Pregão Eletrônico SRP nº 003/2022 cujo objeto é a Registro de preços 
para futura e eventual  aQUiSiÇÃo dE VEicUlo 0KM TiPo UTiliTario Para 
5 PaSSaGEiroS (PoPUlar) MoToriZaÇÃo dE No MiNiMo 1.0 oU SUPE-
rior MoTor flEX ( alcool E GaSoliNa) caMBio MaNUal (5 MarcHaS a 
frENTE E UMa MarcHa rÉ) VEicUlo aUToMoTor TiPo UTiliTario coM 05 
lUGarES iNclUiNdo o MoToriSTa, aNo ModElo E faBricaÇÃo 2022, 0 
KM (ZEro QUiloMETro), cor Solida BraNco, BicoMBUSTiVEl -flEX, 04 
PorTaS, dirEÇÃo HidraUlica, MoToriZaÇÃo MiNiMa 1.0 oU SUPErior, 
VidroS E TraVaS ElETricaS, caMBio MaNUal dE No MiNiMo 5 MarcHaS 
a frENTE E UMa rÉ, radio aM/fM coM cd PlaYEr, USB, aNTENa E alTo 
falaNTES, dESEMBaÇador TraSEiro, JoGo dE TaPETES dE BorracHa 
Para o iNTErior, ar coNdicioNado E alarME. TodoS oS iTENS dE 
SEGUraNÇa E oBriGaTorioS dE acordo coM a lEGiSlaÇÃo ViGENTE. 
GaraNTia MiNiMa dE 12 (doZE) MESES, pelo princípio da conveniência e da 
oportunidade. a nova data da sessão Pública será em 31/08/2022 às 14:00 
horas, por meio do endereço eletrônico Portal de compras do Governo fede-
ral https://www.gov.br/compras/pt-br, UaSG:. 929525, Edital e anexos poderão 
ser obtidos nos seguintes endereços: https://camarasantamariadopara.pa.gov.
br/ Portal de compras do Governo federal https://www.gov.br/compras/pt-br 
, Portal TcM/Pa, E-mail: camaramunicipalsmp@gmail.com, ou na av. Bernardo 
Sayão nº1361, centro, santa Maria do Pará/PA horário de 08:00 Às 12:00hs.

aNtoNio GUstaVo Batista aLeNcar
Presidente da câmara Municipal

Protocolo: 843652

a empresa r HarUko kaGaWa FaBrica de BaNdeJa eireLi 
cNPJ: 20.488.796/0001-80 

Situ Santa izabel do Pará, requereu na SEMMa-SiP a lo n.º 146/2021 valida-
de até 21/10/2022 para atividade de fabricação de chapas e embalagens de 
papelão ondulado. Processo n.º 212/2021.

Protocolo: 843649

seNai - dePartaMeNto reGioNaL do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo - retiFicado
PreGÃo eLetrÔNico Nº 006/2022

o seNai - dePartaMeNto reGioNaL do ParÁ, através da comissão cen-
tral de licitação, torna público para conhecimento dos interessados que reali-
zará licitação, conforme abaixo:
aquisição de equipamentos para o laboratório de análises térmicas e carac-
terização de mineral junto ao ISI-TM, em atendimento as necessidades do 
SENai-dr/Pa, conforme edital e anexo i.
aBertUra: 05 de setembro de 2022.
LocaL da aBertUra: tv. Quintino Bocaiúva, n° 1588 - bairro de Na-
zaré/Belém do Pará.
HorÁrio da aBertUra: 10:00 Horas (Horário Local).
O edital retificado poderá ser retirado no endereço, em horário comercial 
e ainda solicitado pelo e-mail: licitacao@sesipa.org.br e no site da fiEPa - 
http://fiepa.org.br/.
Poderá também ser obtido através do site do BB, no endereço eletrônico do 
Banco do Brasil www.licitacoes-e.com.br

Belém (Pa), 24 de agosto de 2022.
NeiLtoN carNeiro do NasciMeNto

Gerente / Pregoeiro.
comissão central de licitação do SESi E SENai

Protocolo: 843647

MUNicÍPio de MaracaNÃ
decreto n. 061/2022 GaB - PMM, de 02 de aGosto de 2022

declara situação de emergência nível ii nas áreas do MUNicÍPio de 
MaracaNÃ afetadas pela Erosão costeira/Marinha - coBradE 11410, con-
forme Portaria nº 260/2022 de 02 de fevereiro de 2022- Mdr.
o senhor Prefeito Municipal de Maracanã, no uso de suas atribuições 
legais, conferidas pelo art. 54, inciso ii da lei orgânica Municipal e pelo inciso 
Vi do artigo 8º da lei federal nº 12.608, de 10 de abril de 2012.
coNsideraNdo:
i - Que intensas precipitações hídricas, fortes marés e aumento do nível do 
oceano atlântico atingem a região costeira do Município de Maracanã a vários 
anos, causando a Erosão costeira/Marinha e provocando a diminuição gra-
dual e expressiva da faixa costeira afetando principalmente as comunidades 
do Penha, comunidade Vila do Mota e comunidade Boa Esperança, Vila 40 
do Mocooca e na Avenida Bertoldo Costa, e conseqüentemente gerando a 
destruição de  casas de moradores e postes de energia elétrica, e no risco em 
eminência de escolas, postos de saúde, bem como sucessivas degradações no 
processo de estrutura de trapiches e pontes do município, o que tende a piorar 
nos próximos anos se não forem adotadas medidas de prevenção e mitigação, 
conforme laudos da coordenação de defesa civil Municipal de Maracanã, Se-
cretarias de assistência, obras e Meio ambiente, todos em anexo.
ii - Que em decorrência do referido evento a Secretaria Municipal de assistên-

cia Social e a defesa civil de Maracanã detectou que as seguintes comunida-
des e pessoas foram afetadas: 1-comunidade 40 do mocooca= 75 pessoas= 
17 famílias; 2- Av. Bertoldo Costa = 13 pessoas = 2 famílias; 3- Vila do mota= 
253 pessoas= 56 famílias; 4- Vila da Penha = 99 pessoas = 22 famílias; 5- 
Boa esperança = 68 pessoas = 15 famílias, afetando um total de 508 pessoas 
diretas e indiretamente, sendo no total 112 famílias e que são necessárias 
medidas urgentes para contenção do avanço da erosão, em especial a cons-
trução de contenção na Vila do 40 do Mocooca, com risco iminente de afetar 
a rede de Transmissão de Energia Elétrica, que poderá atingir milhares de 
pessoas, bens e prédios na ilha de Mainandeua (8.100 pessoas além de co-
mércios, escola, unidades de saúde e secretarias), conforme laudos do corpo 
de bombeiros do Pará e defesa civil do Estado do Pará.
iii - Que a fundamentação deste ato, com o detalhamento do desastre, cons-
ta em Parecer Técnico da coordenação Municipal de defesa civil de Maracanã 
favorável à declaração da situação de anormalidade, conforme disposto na 
Portaria nº 260/2022 de 02 de fevereiro de 2022.
decreta:
art. 1º.fica declarada a Situação de Emergência nas áreas do Município de 
Maracanã registradas no formulário de informações do desastre - fidE e de-
mais documentos anexos a este Decreto, em virtude do desastre classificado 
e codificado como COBRADE 11410, conforme Portaria nº 260/2022 de 02 de 
fevereiro de 2022.
art. 2º. autoriza-se a mobilização de todos os órgãos municipais para atua-
rem sob a coordenação da defesa civil Municipal de Maracanã, nas ações de 
resposta ao desastre e reconstrução das áreas afetadas.
art. 3º. autoriza-se a convocação de voluntários e a realização de campanhas 
de arrecadação de recursos para reforçar as ações de resposta ao desastre, 
com o objetivo de assistira população afetada pelo desastre, sob a coordena-
ção da defesa civil de Maracanã.
art. 4º. de acordo com o estabelecido nos incisos Xi e XXV do artigo 5º da 
constituição federal, autoriza-se as autoridades administrativas e os agentes 
de proteção e defesa civil, diretamente responsáveis pelas ações de resposta 
aos desastres, em caso de risco iminente, a:
i - adentrarem residências para prestar socorro ou para determinar a pronta 
evacuação;
ii - usar de propriedade particular, no caso de iminente perigo público, asse-
gurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano.
Parágrafo único: Será responsabilizado o agente de proteção e defesa civil ou 
autoridade administrativa que se omitir de suas obrigações, relacionadas com 
a segurança global da população.
art. 5º. de acordo com o estabelecido no art. 5º do decreto-lei nº 3.365, de 
21 de junho de 1941, autoriza-se o início de processos de desapropriação, por 
utilidade pública, de propriedades particulares comprovadamente localizadas 
em áreas de risco de desastre.
§ 1º. No processo de desapropriação, deverão ser consideradas a deprecia-
ção e a desvalorização que ocorrem em propriedades localizadas em áreas 
inseguras.
§ 2º. Sempre que possível essas propriedades serão trocadas por outras situ-
adas em áreas seguras, e o processo de desmontagem e de reconstrução das 
edificações, em locais seguros, será apoiado pela comunidade.
art. 6º. com fulcro no inciso Viii do art.75 da lei nº 14.133, de 1º de abril 
de 2021, sem prejuízo das disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 
101/2000), é dispensável a licitação nos casos de emergência ou de cala-
midade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação 
que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a continuidade dos serviços 
públicos ou a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros 
bens, públicos ou particulares, e somente para aquisição dos bens necessários 
ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de 
obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 1 (um) ano, 
contado da data de ocorrência da emergência ou da calamidade, vedadas a 
prorrogação dos respectivos contratos e a recontratação de empresa já con-
tratada com base no disposto no citado inciso.
art. 7º. Este decreto tem validade por 180 (cento e oitenta) dias e entra em 
vigor na data de sua publicação.

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE, cUMPra-SE.
Gabinete do Prefeito, Maracanã/Pa, 02 de agosto de 2022.

__________________________________
reGiNaLdo de aLcÂNtara carrera

Prefeito Municipal de Maracanã
Protocolo: 843645

a aLcoa WorLd aLUMiNa BrasiL Ltda.
cNPJ 06.167.730/0005-91 

Torna público que recebeu da SEMaS/Pa a autorização de Supressão Vegetal 
- aSV nº 5053/2022 Processo nº 2018/14345 com validade até 16/08/2025, 
está autorizada a Supressão Vegetal em 60,61 ha, para realização da 
continuação da pesquisa mineral nas áreas delimitadas pelas poligonais 
808.954/1975, 850.010/1991, 850.011/1991, 808.953/1975, 751.177/1996 
e 850.580/2003, requeridas junto à Agencia Nacional de Mineração - ANM, 
nos termos do Parecer Técnico nº 56684/GEMiNa/cMiNa/dla/SaGra/2022, 
datado de 08/08/2022, vinculada às licenças de operação nº 7405/2015 e 
3113/2009 (renovada automaticamente através do Processo nº 14345/2018), 
localizada na Mina de Juruti, zona rural, Município de Juruti, Estado do Pará.

Protocolo: 843641

cÂMara MUNiciPaL de PaU d’arco - Pa
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 001/2022
Processo Licitatório nº 001/2022. Objeto: Aquisição de um Veículo leve tipo 
hatch 0km ano/modelo 2022/2022, Edital no Endereço: www.portaldecom-
praspublicas.com.br. abertura das Propostas: 06/09/2022 às 09h00min. in-
formações Gerais: www.cmpd.pa.gov.br. e-mail: licitacao@cmpd.pa.gov.br 
Vilamon P. ramos:  Pregoeiro.

Protocolo: 843639


