
2 gerais Belém, terça-feira, 15 de fevereiro de 2022

A FÁRMACIA J. MIRANDA, CNPJ nº 43. 
177.306/0001-20, vem requerer junto a 
SEMMA-Marituba a Licença Ambiental-LO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANÁ
AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

TOMADA DE PREÇO Nº 01/2022
O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições, 
homologa o resultado do julgamento e adjudica 
a Licitação: Modalidade: Tomada de Preço nº 
01/2022. Objeto: Contratação de Empresa 
Especializada para a Execução do Serviço de 
Pavimentação de concreto com piso intertravado 
e sextavado (bloquete), meio fio e drenagem 
superficial, nas ruas: Irmã Luciola, Cel. Rodrigo e 
Passagens Nova 05, Nova 06 e Nova 07 na sede do 
Município de Muaná – PA, conforme o Convênio/
Contrato de repasse nº 906500/2020. Vencedor: 
FURTHE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI, 
CNPJ Nº 40.883.618/0001-61, com o valor de R$ 
939.447,22. Data da Homologação: 11/02/2022.

EDER AZEVEDO MAGALHÃES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANÁ
EXTRATOS DE CONTRATO

CONTRATO Nº 98/2022. Origem: Tomada de 
Preço nº 01/2022. Objeto. OBJETO: Contratação 
de Empresa Especializada para a Execução do 
Serviço de Pavimentação de concreto com piso 
intertravado e sextavado (bloquete), meio fio e 
drenagem superficial, nas ruas: Irmã Luciola, Cel. 
Rodrigo e Passagens Nova 05, Nova 06 e Nova 07 
na sede do Município de Muaná – PA, conforme 
o Convênio/Contrato de repasse nº 906500/2020. 
Contratada: FURTHE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES 
EIRELI, CNPJ Nº 40.883.618/0001-61. Valor 
Global de R$ 939.447,22. Vigência: 120 (cento e 
vinte) dias, Data da Assinatura 14/02/2022.

Eu, Maria Anete Paulino de Santana, CPF: 
331.498.792-72, recebi da SECTMA, a Licença de 
Atividade Rural – LAR, N° 005/2022 referente a 
FAZENDA IPÊ E SAPUCAIA, válida até 11/02/2027.

Algumas ruas de Belém 
terão o fornecimento de 
água interrompido entre 

22h desta quinta-feira e 12h de 
sexta. A suspensão do serviço é 
necessária para que a Compa-
nhia de Saneamento do Pará 
(Cosanpa) realize testes nas no-
vas redes de abastecimento de 
água, instaladas nos bairros do 
Umarizal, Marco, Fátima, São 
Brás e Canudos. Após a conclu-
são do trabalho, o abastecimen-
to será normalizado de forma 
gradativa.

O teste de estanqueidade será 
feito após a setorização, uma das 
etapas da obra de substituição 
da rede de abastecimento. Pelo 
novo sistema, cada setor inte-
grará um Distrito de Medição 
e Controle (DMC) para melhor 
monitoramento da área de aten-
dimento. A medida permitirá 
que, em caso de vazamento, a 
Cosanpa suspenda o abaste-
cimento apenas na área que 
corresponde ao DMC da rede 
danificada, sem interferir no 
fornecimento de água em ou-
tras áreas. Atualmente, quando 
ocorre o rompimento da rede é 
necessário parar o setor inteiro 
para reparar o dano, prejudi-
cando um número muito maior 
de usuários. 

Os moradores ativos (adim-
plentes e inadimplentes) - da 
área onde foi feita a setoriza-
ção - já receberam novos hi-
drômetros. Os que constavam 

do cadastro da Cosanpa como 
inativos (que pediram o desli-
gamento do seu ramal à rede 
por construção de poço pró-
prio ou qualquer outro moti-
vo) receberam avisos sobre a 
implantação da rede nova e a 
possibilidade de se religar, com 
a ativação do seu ramal. 

A Cosanpa informa que a 
rede antiga está sendo desati-
vada e com ela todos os ramais 
antigos, incluindo os clandes-
tinos. A substituição das redes 
é parte do Projeto Controle e 
Redução de Perdas da Cosan-
pa, que busca diminuir o des-
perdício de água, melhorar a 
qualidade do serviço prestado 
à população e garantir a regu-
laridade de abastecimento e 
pressão da água que chega às 
casas dos usuários. 

As etapas da obra incluem 
escavação para implantação 
da rede; execução das soldas 
de eletrofusão, para conectar 
os trechos implantados; e in-
terligações. Após esse proces-
so, é feita a recomposição defi-
nitiva dos pontos.

Sexta começa sem água
Serviço Será interrompido ainda na quinta, em algunS locaiS, para teSte em redeS de abaStecimento 

Belém

  Fornecimento ficará suspenso das 22h de quinta até as 12h do dia seguinte. Cinco bairros serão afetados.
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Aterro sAnitário

Para cobrar medidas efe-
tivas sobre a destinação final 
dos resíduos sólidos, o Mi-
nistério Público do Estado do 
Pará (MPPA) expediu na quin-
ta-feira (10) uma recomenda-
ção conjunta aos municípios 
de Belém, Ananindeua e ao 
Estado. Foi requerido o cum-
primento das cláusulas do 
acordo firmado entre as par-
tes em agosto de 2021, para a 
prorrogação do funcionamen-
to do Aterro Sanitário de Mari-
tuba, que deve receber os resí-
duos desses municípios até 31 
de agosto de 2023. 

A recomendação requer a 
adoção de providências, para 
que entreguem os seguin-

tes produtos: Diagnóstico, 
Diagnóstico Social, Avaliação 
Territorial e Projeto de Im-
plementação e Ampliação da 
Coleta Seletiva, bem como 
realizem as duas reuniões 
bimestrais para discussão 
sobre as medidas que devem 
ser apresentadas. Segundo o 
MPPA, essas duas reuniões es-
tão pendentes. 

Na tarde do domingo (13), 
a Procuradoria-Geral do Esta-
do (PGE) informou “que ain-
da não foi notificada sobre a 
recomendação expedida pelo 
Ministério Público Estadual 
(MPE)”. A nota da PGE não co-
mentou sobre as reuniões que 
estariam pendentes, segundo 

o MPPA.
Na sexta-feira (11), a Se-

cretaria Municipal de Sanea-
mento de Belém (Sesan) refor-
çou que “a prefeitura de Belém 
já fez a publicação da elabora-
ção dos estudos para a parce-
ria público-privada que irá in-
cluir a limpeza urbana, coleta 
de lixo, disposição final e cole-
ta de resíduos sólidos, além da 
recuperação do Aurá”.

A Sesan disse ainda que já 
elaborou um plano de coleta 
seletiva para o município, que 
está em fase de conclusão. A 
nota da Sesan também não tra-
tou das reuniões que estariam 
pendentes, segundo o MPPA.

Procurada na sexta-feira 

(11), no domingo (13) e na se-
gunda (14), a Prefeitura de Ana-
nindeua não respondeu até o 
fechamento desta edição. 

Já a Guamá Tratamento de 
Resíduos, responsável pelo 
Aterro Sanitário de Marituba, 
informou que está cumprin-
do com todas as obrigações 
firmadas no acordo judicial 
com as prefeituras de Belém 
e Ananindeua. “O aterro sa-
nitário opera regularmente, 
sob licença ambiental válida, 
emitida pelas autoridades 
competentes e sujeita à rigo-
rosa fiscalização pelos órgãos 
responsáveis e periodicamen-
te visitada por diversas insti-
tuições como o MPPA”.

MP requer cumprimento de acordo para funcionamento

testes serão nas 
redes dos bairros 
do umarizal, 
marco, Fátima, São 
brás e canudos

 Av. Pedro Miranda, entre Cha-
co e Antônio Baena;
 Av. Marquês de Herval, entre 

Chaco e Antônio Baena;
 Av Visconde de Inhaúma, entre 

Chaco e Antônio Baena;
 Av Duque de Caxias, entre 

Chaco e Antônio Baena;

 Av Romulo Maiorana, entre 
Chaco e José Bonifácio;
 Av. Almirante Barroso, entre 

Chaco e José Bonifácio;
 Av. João Paulo II, entre Chaco 

e Ceará;
 Tv. Antônio Baena, entre Du-

que de Caxias e Pedro Miranda;

 Tv do Chaco, entre Pedro Mi-
randa e João Paulo II;
 Av. José Bonifácio, entre Du-

que de Caxias e Cipriano Santos;
 Av. Ceará, entre Duque de 

Caxias e João Paulo II;
 Av. Cipriano Santos, entre Cea-

rá e José Bonifácio.

ruas onde haverá a suspensão do fornecimento:


