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PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANÁ
AVISO DE CHAMADA PÚBLICA AGRICULTURA 

FAMILIAR N° 01/2023
O Município de Muaná do Estado do Pará, através da 
Prefeitura Municipal de Muaná, conforme Lei nº 8.666/93 
e suas alterações e a Lei Complementar nº 123/2006 e em 
conformidade com as condições previstas, a Resolução/CD/
FNDE Nº 38, de 16 de julho de 2009 visando ao atendimento 
da Alimentação Escolar dos Alunos da Educação Básica 
vinculados ao Programa Nacional de Alimentação Escolar- 
PNAE/FNDE, torna público a realização de licitação, na 
modalidade acima especificada. Objeto: AQUISIÇÃO DE 
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E 
EMPREENDEDOR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO 
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), 
conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação. 
Data do Recebimento das Propostas: 31/01/2023, às 08:30h. 
O Edital e informações complementares, encontra-se à 
disposição dos interessados, na sala da Comissão Permanente 
de Licitações na Prefeitura Municipal de Muaná/PA, de 
Segunda-feira à Sexta-feira, no horário das 08:00 às 12:00h.

EDER AZEVEDO MAGALHÃES 
Prefeito Municipal

ELDE PEREIRA BARBOSA
Secretário  Municipal de Educação 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2023
A Prefeitura Municipal de Muaná, torna público que realizará 
Licitação na modalidade Tomada de Preço, regime de empreitada 
preço global, Tipo: Menor Preço por Lote. Objeto: Implantação 
Rural de Sistema de Abastecimento de Água nas Vilas de 
Jararaca, Ponta Negra e Pracuuba no Município de Muaná, 
conforme o Contrato de Repasse OGU MDR nº 905981/2020. 
O Certame será realizado dia 01/02/2023, às 08:00 hs, na 
Prefeitura Municipal de Muaná, na Sala da CPL, localizada Praça 
28 de Maio, nº 43 - Bairro: Centro - CEP: 68825-000 – Muaná/
PA. O Edital está a disposição dos interessados das 08:00 às 
12:00 hs, no endereço acima ou nos sites:  http://geoobras.
tcm.pa.gov.br, https://muana.pa.gov.br.

TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2023
A Prefeitura Municipal de Muaná, torna público que realizará 
Licitação na modalidade Tomada de Preço, regime de empreitada 
preço global, Tipo: Menor Preço por Lote. Objeto: Reforma do 
Abatedouro Público Municipal do Município de Muaná, para 
atender às necessidades da Prefeitura Municipal de Muaná, 
conforme o Contrato de Repasse OGU MDR nº 906153/2020. 
O Certame será realizado dia 02/02/2023, às 08:00 hs, na 
Prefeitura Municipal de Muaná, na Sala da CPL, localizada Praça 
28 de Maio, nº 43 - Bairro: Centro - CEP: 68825-000 – Muaná/
PA. O Edital está a disposição dos interessados das 08:00 às 
12:00 hs, no endereço acima ou nos sites:  http://geoobras.
tcm.pa.gov.br, https://muana.pa.gov.br.

TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2023
A Prefeitura Municipal de Muaná, torna público que realizará 
Licitação na modalidade Tomada de Preço, regime de 
empreitada preço global, Tipo: Menor Preço por Lote. Objeto 
Construção de estivas em madeira, conforme o Convênio 
nº 936774/2022/INCRA. O Certame será realizado dia 
02/02/2023, às 14:00 hs, na Prefeitura Municipal de Muaná, 
na Sala da CPL, localizada Praça 28 de Maio, nº 43 - Bairro: 
Centro - CEP: 68825-000 – Muaná/PA. O Edital está a 
disposição dos interessados das 08:00 às 12:00 hs, no 
endereço acima ou nos sites:  http://geoobras.tcm.pa.gov.br, 
https://muana.pa.gov.br.

EDER AZEVEDO MAGALHÃES 
Prefeito Municipal

EXTRATO DE TERMO DE ADJUDICAÇÃO 
E HOMOLOGAÇÃO 

Termo de Homologação referente ao PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 0104/2022-CEL/SEVOP/PMM, Processo 
n° 31.454/2022-PMM. Objeto: REGISTRO DE PREÇO 
PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (TIPO MARMITEX), 
PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO 
E OBRAS PÚBLICAS DE MARABÁ – SEVOP E DEMAIS 
UNIDADES PARTICIPANTES – PMM. Adjudica e homologa 
as empresas vencedoras: R A MACHADO RESTAURANTE 
LTDA, CNPJ: 14.457.939/0001-94, vencedora do item 
01 no valor total de R$ 1.057.500,00 (um milhão, 
cinquenta e sete mil e quinhentos reais), SABOR 
DO CHEFF COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ: 
26.773.597/0001-09, vencedora do item 02 no valor 
total de R$ 2.516.085,00 (dois milhões, quinhentos 
e dezesseis reais e oitenta e cinco centavos) e L. A 
LOURENÇO DE SOUSA LTDA, CNPJ: 48.174.620/0001-
73, vencedora dos itens 03, 04 e 05 no valor total de R$ 
160.270,00 (cento e sessenta mil, duzentos e setenta 
reais), no valor total dos lotes de R$ 3.733.855,00. Pelo 
que HOMOLOGO o resultado final do processo. Marabá 
– PA, 12.01.2023, Fabio Cardoso Moreira – Secretário 
Municipal de Viação e Obras Públicas – SEVOP. 

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Ata de Registro de Preço Nº 008/2023-CEL/SEVOP/
PMM. Origem: PREGÃO PRESENCIAL Nº 0104/2022-CEL/
SEVOP/PMM, Processo n° 31.454/2022-PMM. Objeto: 
REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (TIPO 
MARMITEX), PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL 
DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS DE MARABÁ – SEVOP 
E DEMAIS UNIDADES PARTICIPANTES – PMM, empresas 
vencedoras: R A MACHADO RESTAURANTE LTDA, CNPJ: 
14.457.939/0001-94, vencedora do item 01 no valor 
total de R$ 1.057.500,00 (um milhão, cinquenta e sete 
mil e quinhentos reais), SABOR DO CHEFF COMERCIO 
DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ: 26.773.597/0001-09, 
vencedora do item 02 no valor total de R$ 2.516.085,00 
(dois milhões, quinhentos e dezesseis reais e oitenta e 
cinco centavos) e L. A LOURENÇO DE SOUSA LTDA, CNPJ: 
48.174.620/0001-73, vencedora dos itens 03, 04 e 05 
no valor total de R$ 160.270,00 (cento e sessenta mil, 
duzentos e setenta reais), no valor total dos lotes de R$ 
3.733.855,00. Vigência: 12 meses. Órgão Gerenciador: 
Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas - SEVOP. 
Assinatura: 13.01.2023, Fabio Cardoso Moreira – 
Secretário Municipal de Viação e Obras Públicas – SEVOP.

N em a chuva que caiu 
na capital paraense 
no começo da manhã 

de ontem, foi capaz de fazer 
com que dois mil corredores 
desistissem de participar da 
Corrida de Belém, no Portal 
da Amazônia. Às 6h, todos os 
atletas, entre profissionais e 
amadores, já estavam a pos-
tos para correr um percurso 
de 10 km, no evento que faz 
parte das comemorações 
pelos 407 anos da Cidade 
das Mangueiras, celebrado a 
12 de janeiro. A competição 
também marcou os 15 anos 
de criação da Secretaria Mu-
nicipal de Esporte, Juventude 
e Lazer (Sejel).

O dia ainda parecia noite 
e as nuvens indicavam que 
a manhã seria de chuva por 
volta das 5h. Não demorou 
muito para que o temporal 
caísse sobre os corredores, 
fazendo com que eles co-
meçassem a competição de-
baixo de forte água. A atleta 

Atletas encaram chuva
CERCA DE DOIS MIL CORREDORES, ENTRE PROFISSIONAIS E AMADORES, SE REUNIRAM NO PORTAL DA AMAZÔNIA

CORRIDA DE BELÉM

•   Atletas profissionais e amadaores chegaram desde cedo e enfrentaram a chuva para participarem da Corrida de Belém, com percurso de 10 quilômetros 
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Ana Silva, 52 anos, disse que 
a chuva pesou um pouco, 
porém ela garante que mes-
mo assim conseguiu atingir 
o seu objetivo. Ana começou 
a correr há cinco anos, ou 
seja, antes da pandemia, pe-
ríodo em que ela focou mais 
nos treinamentos. No final 

do ano passado, a corredora 
já havia participado de uma 
competição de 6 km.

Para a corrida deste do-
mingo, ela conta que se pre-
parou sozinha, em uma aca-
demia onde treina crossfit, 
para fortalecer a musculatu-
ra. “Para me preparar para 
essa competição, durante 
duas semanas corri seis e de-
pois quatro quilômetros para 
computar dez. Eu nunca cor-
ro o tanto que eu vou correr 
em uma prova valendo. Além 
da academia, também uso 
aplicativos de celular onde 
posso montar meus próprios 
desafios. Avalio que minha 
participação foi excelente até 
porque eu não tenho preocu-
pação com o tempo da corri-

da, mas sim concluir a chega-
da com gás”, avaliou.

A maranhense Lais Silva, 
18 anos, conquistou o primei-
ro lugar da categoria femini-
no. Ela diz que foi a primeira 
vez que disputou uma com-
petição em Belém. A campeã 
contou que essa foi a 21ª vez 
que ela alcançou o primeiro 
lugar no pódio e que gostou 
de correr sob a chuva, o que 
facilitou para a recuperação 
do corpo. “Foi uma sensação 
muito gostosa, nem precisou 
de água, então foi muito bom 
e só tenho a agradecer. A or-
ganização está de parabéns, 
foi ótimo disputar essa corri-
da”, comentou a campeã.

Na categoria masculino, 
esta foi a sexta vez que Adel-

son Rodrigues venceu a Cor-
rida de Belém. “São seis vezes 
campeão. Fico feliz em poder 
estar competindo novamen-
te. Parabenizar a organiza-
ção, todos que fazem Belém 
do Pará, uma cidade bem 
acolhedora. Sempre me sin-
to muito bem correndo em 
Belém. Me sinto feliz e para-
benizo a todos que fazem a 
Corrida de Belém acontecer”, 
afirmou. “O esporte primei-
ramente nos promove disci-
plina. A disciplina nos traz 
coragem e a coragem nos leva 
à autoestima. E a gente com a 
autoestima elevada ninguém 
pode nos parar. Levo sempre 
isso comigo. O segredo é de-
dicação, dedicação e dedica-
ção”, destaca.

Ao final da corrida, o dire-
tor-geral da Sejel, Thiago Costa, 
disse que a pasta está feliz por-
que mais de mil pessoas par-
ticiparam da competição. “A 
Corrida de Belém tomou uma 
grande proporção. Primeira-
mente era municipal, depois 
se expandiu com a presença da 
galera do Estado e, agora, com 
a galera do Brasil que começou 
a vir e curtir a nossa Belém, 
além de competir aqui tam-

bém”, explicou. Ele também se 
manifestou sobre os 15 anos da 
Sejel: “Também é um dia espe-
cial da Sejel, falamos sobre isso 
bastante emocionados, são 15 
anos falando muito esporte e 
lazer para cada canto dessa ci-
dade, e sabemos que ainda há 
muitos desafios pela frente”.

Anatólio Thiers, empresário 
da Chip Belém, organizadora 
da competição, comentou que 
chuva já é uma tradição da 

Corrida de Belém. Ele avaliou 
a corrida como “maravilhosa” 
por superar o número de ins-
critos da disputa anterior. “A 
festa está maravilhosa, supera-
mos o número do ano passado 
quando tiveram 1.200 inscri-
tos. Temos aqui mais de 20 as-
sessorias, com shows, músicas 
paraenses, e além de comemo-
rar os 407 anos de Belém tam-
bém celebramos os 15 anos da 
Sejel”, afirmou.

Evento atrai atletas de vários pontos do país


