
8 gerais Belém, quarta-feira, 25 de maio de 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHO/PA
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº. 2004-01/2022
TOMADA DE PREÇO Nº 2/2022-001PMC /PMC
O Município de Curralinho, através da Prefeitura Municipal de Curralinho, com sede na Avenida Jarbas 
Passarinho n°. 01, Bairro Centro, através da Comissão Permanente de Licitação, TORNAM PÚBLICO 
que, conforme autorização do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, fará a Abertura da Tomada 
de Preço N°. 001/2022-/PMC conforme abaixo:
OBJETO: contratação de pessoa jurídica para execução de construção de 21 (vinte e um) implantação 
de micro-estações de tratamento de água, do tipo chafariz, para atender comunidades ribeirinhas, 
através do convenio nº 27/2021-incra.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço Global.
REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada.
ABERTURA: 10 de Junho de 2022.
HORÁRIO: 09 horas 00minutos.
LOCAL: sede  da Prefeitura Municipal de Curralinho, sito á av. jarbas passarinho, n°. 01.
DISPONIBILIDADE DO EDITAL E SEUS ANEXOS: Site da Prefeitura http://
www.curralinho.pa.gov.br, site do TCM http:// www.tcm.pa.gov.br (Geo Obras) e presencialmente 
mediante apresentação de mídia (CD-R, DVD-R ou Pendrive) gravação gratuita, na sede da PMC (setor 
de licitações), de 2ª a 6ª feira (dias úteis), das 8horas00minutos as 14horas00minutos.
Informações: curralinholicitacao@gmail.com
OBS; Será cobrada uma taxa de R$ 60, 00 (sessenta reais) conforme dispõe o Artigo 32 Inciso 5° da 
Lei n°. 8.666/93, caso a empresa solicite o Edital na forma impressa.

Curralinho/PA, 25 de Abril de 2022.
Cleyton Brasil Oliveira
Comissão de Licitação

Presidente
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHO/PA

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº. 2004-02/2022

TOMADA DE PREÇO Nº 2/2022-003PMC /PMC
O Município de Curralinho, através da Prefeitura Municipal de Curralinho, com sede na Avenida Jarbas 
Passarinho n°. 01, Bairro Centro, através da Comissão Permanente de Licitação, TORNAM PÚBLICO 
que, conforme autorização do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, fará a Abertura da Tomada 
de Preço N°. 001/2022-/PMC conforme abaixo:
OBJETO: contratação de pessoa jurídica para construção de 30 (trinta) módulos de melhorias 
sanitárias domiciliares (msd) e uma placa de obra a ser executada no município de curralinho, no 
centro através do convenio firmado com a funasa; convênio- siconv: 855228/2017.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço Global.
REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada.
ABERTURA: 10 de Junho de 2022.
HORÁRIO: 14 horas 00minutos.
LOCAL: sede  da Prefeitura Municipal de Curralinho, sito á av. jarbas passarinho, n°. 01.
DISPONIBILIDADE DO EDITAL E SEUS ANEXOS: Site da Prefeitura http://
www.curralinho.pa.gov.br, site do TCM http:// www.tcm.pa.gov.br (Geo Obras) e presencialmente 
mediante apresentação de mídia (CD-R, DVD-R ou Pendrive) gravação gratuita, na sede da PMC (setor 
de licitações), de 2ª a 6ª feira (dias úteis), das 8horas00minutos as 14horas00minutos.
Informações: curralinholicitacao@gmail.com
OBS; Será cobrada uma taxa de R$ 60, 00 (sessenta reais) conforme dispõe o Artigo 32 Inciso 5° da 
Lei n°. 8.666/93, caso a empresa solicite o Edital na forma impressa.
Curralinho/PA, 25 de Abril de 2022.

Cleyton Brasil Oliveira
Comissão de Licitação

Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANÁ
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

1° Termo Aditivo supressão de valor de 
equilíbrio econômico-financeiro, baseado 
na fundamentação legal dos termos do art. 
65, Inciso I, ALÍNEA “B” DA LEI 8.666/93. 
Contrato nº 98/2022. Origem: Tomada de 
Preço nº 01/202. 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, Convênio/Contrato de repasse 
nº 906500/2020. Contratante: Prefeitura 
Municipal de Muaná. Contratada: FURTHE 
SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ sob 
nº 40.883.618/0001-61. Fica atualizado o Valor 
Global do Contrato: R$ 939.447,22, para R$ 
939.343,04. Assinatura 20/05/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022 PMSIP. 
A Prefeitura Municipal de Santa Izabel do 
Pará, torna púbico que realizará licitação na 
modalidade Tomada de Preço n° 001/2022- 
PMSIP; OBJETO: Contratação de empresa 
de engenharia para executar os serviços de 
urbanização do canteiro e implantação de 
parada intermunicipal no município de Santa 
Izabel do Pará; A sessão pública acontecerá ás 
09:00hs, do dia 09 de junho de 2022, na sala 
de licitação da PMSIP, sito á Av. da República, 
bairro: Triângulo, Santa Izabel do Pará. A 
integra do edital poderá ser adquirida através 
do site do TCM-PA (www.tcm.pa.gov.br) e na 
sala de licitações da Prefeitura Municipal de 
Santa Izabel do Pará.

ROSINALDO FERREIRA DE FREITAS
PRESIDENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJÁS
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 06/2022

A Prefeitura Municipal de Anajás, por intermédio da 
Comissão Permanente de Licitação, torna público 
que realizará licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico SRP nº 06/2022. OBJETO: REGISTRO 
DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE 
FLUVIAL (FORNECIMENTO DE PASSAGENS E 
TRANSPORTE DE CARGAS: ANAJÁS/BELÉM/
ANAJÁS E ANAJÁS/BREVES/ANAJÁS): 06/06/2022 
às 10:00h, horário de Brasília. Edital disponível 
em: www.portaldecompraspublicas.com.br. 
Informações e-mail: cplanajas2021@gmail.com.

Edimar Corrêa Pantoja
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREU BRANCO
AVISO DE LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA 

Nº CC-CPL-001/2022-FME
   O Município de Breu Branco-PA, através do FUNDO 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME, por intermédio do 
Pregoeiro oficial, torna público que realizará a licitação 
supramencionada, com abertura da sessão na data de 
24/06/2022 às 09h30min, horário de Brasília-DF. Objeto: 
Contratação de empresa para executar os serviços de 
Construção da Escola Rural no município de Breu Branco, 
de acordo com as especificações e informações técnicas 
constantes dos Anexos integrantes do Edital, bem como 
outras informações contidas ainda em conformidade 
com os projetos anexos ao Projeto Básico. Tipo: Menor 
preço global. O Edital estará disponível na sede da PMBB, 
sito à Av. Belém s/nº, Centro, Breu Branco-PA, sala de 
Licitações e ainda, mural de licitações www.tcm.pa.gov.
br e portal de transparência www.breubranco.pa.gov.
br. Breu Branco-PA, 24 de maio de 2022. Tiago Silva 
Marchesini. Presidente-CPL 

mariupol

O conselheiro do gover-
no de Mariupol, Petro An-
driushchenko, informou 
nesta terça-feira(24) que 
cerca de 200 corpos foram 
encontrados sob os escom-
bros de um prédio residen-
cial bombardeado na cidade 
ucraniana. Conforme An-
driushchenko, as vítimas 
foram encontradas em alto 
estágio de decomposição.”Ao 
retirar os escombros de um 
bloco de apartamentos na 
avenida Myru, cerca de 200 
corpos de vítimas foram en-
contrados em um porão em 
alto grau de decomposição”, 
escreveu o conselheiro no 
Telegram.

Andriushchenko relatou 
que moradores se recusaram 
a recolher e embalar os cor-
pos dos mortos e o Ministé-
rio de Situações de Emergên-
cia da Rússia “simplesmente 
deixou cadáveres no local”. 
Como os escombros foram 
parcialmente retirados, o 
mau cheiro pode ser sentido 
em todo o bairro residencial.

Mariupol foi palco de um 
dos mais longos cercos mili-
tares da guerra na Ucrânia, 
imposto pela Rússia à side-
rúrgica Azovstal. Segundo o 
Ministério da Defesa russo, 
mais de 2 mil combatentes 
que estavam no local se ren-
deram.

PrOPagaNDa
O governo de Vladimir 

Putin pretende usar a con-
quista da cidade como peça 
de propaganda interna. Foi 
nessa mesma região que sur-
giu o Batalhão Azov, milícia 
originalmente paramilitar 
e de ideologia neonazista 
posteriormente integrada às 
Forças Armadas da Ucrânia.

Os prisioneiros de Mariu-
pol devem ser julgados na 
autoproclamada República 
Popular de Donetsk (RPD), 
uma região dominada por 

separatistas pró-Moscou no 
Leste da Ucrânia, informou 
o líder da região. Se isso se 
concretizar, os prisioneiros 
de guerra estarão sujeitos à 
pena de morte, que atual-
mente não é adotada pela 
Rússia.

A informação foi transmi-
tida pelo chefe da RDP, Denis 
Pushilin, à agência russa In-
terfax. “O tribunal interna-
cional está planejado para ser 
organizado no território da 
república”,disse Pushilin.”O 
estatuto do tribunal está sen-
do elaborado”,concluiu.

Escombros escondiam 
cerca de 200 corpos 

  As vítimas estavam em um prédio residencial bombardeado 

D
IM

IT
A

R 
D

IL
KO

FF
 - 

A
FP

Um atirador matou 18 alu-
nos e uma professora em 
um ataque a tiros nesta 

terça-feira em uma escola pri-
mária na cidade de Uvalde, no 
estado americano do Texas, 
segundo informou a polícia es-
tadual. Segundo o governador 
Greg Abbott, o criminoso foi 
morto pela polícia.

O massacre marca o ataque 
a tiros em escola mais mortal 
da história do Texas, segundo 
a agência de notícias AP. Em 
todos os EUA, o ataque desta 
terça é o mais mortal em uma 
escola primária desde o massa-
cre de Sandy Hook, na cidade de 
Newtown, em Connecticut, em 
dezembro de 2012, quando um 
homem de 20 anos matou 26 
pessoas, incluindo 20 crianças 
com idades entre 5 e 10 anos.

O governador Greg Abbott 
disse mais cedo que o atirador, 
um jovem de 18 anos morador 
da cidade, havia abandonado 
seu veículo e entrado na Escola 
Primária Robb com um revól-

Atirador invade 
escola e mata 19
as crianças que morreram tinham entre cinco e dez anos 

estados unidos 

ver e possivelmente um rifle. 
Segundo ele, o atirador, que foi 
identificado como Salvador Ra-
mos pela polícia, estudara no 
ensino médio em uma institui-
ção próxima ao local do ataque.

“Está sendo relatado que o 
sujeito atirou em sua avó logo 
antes de entrar na escola”, 
acrescentou Abbott. “Não tenho 
mais informações sobre a cone-
xão entre esses dois ataques”.

O chefe da força policial do 
distrito escolar, Pete Arredon-

do, disse que o atirador agiu so-
zinho e que o ataque ocorreu às 
11h32 (horário local, 13h32 em 
Brasília).

Por enquanto, autoridades 
não informaram o motivo do 
ataque e ainda não está claro 
quantas pessoas teriam sido 
feridas ao todo. Em entrevista 
coletiva, Arredondo disse que 
vários adultos e estudantes fica-
ram feridos, sem citar quantos 
exatamente.

Tiroteios em massa têm se 
tornado mais comuns nos EUA 
e o número de casos como esse 
tem aumentado nos últimos 
anos.Em 2021, foram 34 ataques 
em escolas, o maior número re-
gistrado desde 1999 – quando 
iniciou a série histórica –, se-
gundo levantou o “The Washin-
gton Post”.

MariUPOL, UCrÂNia
AGÊNCIA O GLOBO

   O jovem de 18 anos que atirou nos alunos também morreu no local 
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corpos  
estavam em um 
porão, em alto 
grau de  
decomposição

UVaLDe, eUa
AGÊNCIA O GLOBO


