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PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ
RETIFICAÇÃO

Publicado no jornal do Amazonia do dia 31/05/2022, 
pág. 08. Aviso de licitação - Tomada de Preços 
2/2022-001. Torna público a alteração do texto do 
objeto, onde fica removido do aviso a construção da 
casa de força, o restante fica inalterado. Tucuruí-PA, 
31/05/2022. Fernando Barros Lima. Pregoeiro

MUNICÍPIO DE ACARÁ- PA
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Acará/PA torna público a 
homologação do Pregão Eletrônico nº 026/2022, para 
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS, OBJETIVANDO ATENDER 
AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E 
FUNDOS MUNICIPAIS DE ACARÁ/PA. Vencedor: NEO 
BRS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA 
CNPJ: 07.041.480/0001-88 VALOR R$ 1.081.050,00 
(Um Milhao, Oitenta Um Mil, Cinquenta Reais) e L 
PINHEIRO DA SILVA CNPJ: 28.355.705/0001-40 
VALOR R$ 1.352.450,00 (Um Milhao, Trezentos e 
Cinquenta e Dois Mil, Quatrocentos e Cinquenta Reais). 
PEDRO PAULO GOUVEA DE MORAES. 

AVISO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Acará/PA torna público a 
abertura da Tomada de Preço nº 2/2022-00010, para 
EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS RELATIVOS À 
OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO PARA 
FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO 
ESPECIALIZADO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA, 
LOCALIZADO NA TRAVESSA ERNESTO GEISEL S/N, 
NO MUNICÍPIO DE ACARÁ-PA. A abertura será no dia 
21/06/2022 às 09:00hs, no auditório da Secretaria 
Municipal de Educação – SEMED, situada na PA 252 
s/n, bairro Alegria, Acará, CEP: 68.690-000. O edital 
e seus anexos encontram-se disponíveis na Prefeitura 
Municipal das 08h00min às 12h00min e no e-mail: cpl.
pma2021@gmail.com, de segunda a sexta-feira e no 
mural de licitações do TCM. 

PEDRO PAULO GOUVEA MORAES.
PREFEITO MUNICIPAL

M ais de uma centena 
de devotos compa-
receram, na tarde 

desta terça-feira (31), à missa 
realizada na capela da Insti-
tuição da Pia União do Pão 
de Santo Antônio, no bairro 
do Guamá. A cerimônia reli-
giosa presidida pelo cônego 
Vladian Alves marcou o co-
meço da Trezena, que são os 
13 dias de homenagens an-
tecedentes ao Dia de Santo 
Antônio, comemorado pelos 
católicos em 13 de junho.  

O sacerdote Vladian Alves 
explica que nesta época, os fi-
éis fazem orações de pedidos e 
graças ao santo. “Na Arquidio-
cese há várias igrejas que fa-
zem celebrações da tradicional 
Trezena, quando ocorre esse 
diálogo onde se reler a vida 
dele [Santo Antônio], cada um 
faz as suas próprias orações e 
assim se pede uma graça espe-
cial. É claro que é Deus quem 
concede, mas para muitos, 
Santo Antônio é considerado 
um grande intercessor”, disse 
o cônego.

Durante a celebração, o 
eclesiástico deixou a mensa-
gem de renascimento da espe-
rança, após o isolamento social 
provocado pela pandemia do 
coronavírus. “Há dois anos nós 
não tínhamos a Trezena aqui 
na casa, pois todos nós enfren-
tamos tantas situações difíceis. 
Somente agora que vários lu-
gares estão voltando a serem 
frequentados aos poucos, e 
hoje tivemos a possibilidade de 
reviver esses momentos boni-
tos para a nossa fé cristã católi-
ca. E como Santo Antônio dizia 
aos seus devotos, que cessem 
as palavras e façam as obras. A 
casa do Pão de Santo Antônio é 
essa prova concreta das obras”, 
afirmou .

CaPUCHiNHOs
Também começou ontem 

(31), e prosseguirá até 13 de 
junho, a Festividade de Santo 
Antônio 2022 da Paróquia São 
Francisco de Assis - Capuchi-
nhos, com o  tema “Santo An-
tônio e a Beleza das Virtudes: 

Missa inicia trezena 
depois de dois anos suspensa, a cerimônia reuniu fiéis na capela do pão de santo antônio 

devoção 

  Com celebração presidida pelo cônego Vladian Alves se iniciam os 13 dias de homenagens ao santo casamenteiro

MÔNACO MOTOCENTER COMERCIAL LTDA, 
inscrita sob o CNPJ 84.189.950/0001-04, firma 
estabelecida na Rodovia Augusto Montenegro 
Km 7,5, S/N, Bairro Parque Verde, CEP 66.635-
110 – Belém/PA, torna público que recebeu 
da SEMMA Belém a Licença de Operação no 
126/2022, cuja solicitação foi feita sob o 
processo 5060/2019 em 18/07/2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA 
BÁRBARA DO PARÁ/PA

AVISO DE PRORROGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0020/2022

O Município de Santa bárbara do Pará, pelo 
princípio da oportunidade e conveniência, 
através da Pregoeira, torna pública a 
prorrogação do processo Licitatório do Tipo 
Menor Preço, modo de disputa aberto que 
versa sobre o REGISTRO DE PREÇO PARA 
FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 
MATERIAIS ESPORTIVO, OBJETIVANDO 
ATENDER AS NECESSIDADES DA 
PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIAS 
E FUNDOS MUNICIPAIS DE SANTA 
BÁRBARA DO PARÁ/PA. Para o dia 
10/06/2022 às 14:00 horas em razão do 
princípio da conveniência e da oportunidade 
da administração pública.

Priscila Spindola Franchi.
Pregoeira Municipal.
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Custódio da Esperança e Pre-
gador da Verdade”. A renda a 
ser obtida com a programa-
ção será revertida em prol das 
obras da Casa do Pão, institui-
ção fundada pelos Freis Ca-

puchinhos que atende  idosos. 
A Trezena será realizada na 
Igreja dos Capuchinhos, na 
travessa Castelo Branco, 1541, 
esquina da avenida Conselhei-
ro Furtado, em São Brás.

círio 2022

Em 2020, a 13ª procissão 
do Círio, referente ao Trasla-
do dos Carros de Milagres da 
Casa de Plácido para os de-
pósitos da Companhia Docas 
do Pará (CDP), seria relizada 
pela primeira vez. Mas, veio 
a pandemia da co-
vid-19, e esse even-
to não pôde ser rea-
lizado naquele ano 
nem em 2021. Ago-
ra, a intenção da 
Diretoria da Festa 
de Nazaré (DFN) é 
realizar essa pro-
cissão na retomada 
presencial da festa 
maior dos paraen-
ses, como infor-
mou, nesta terça-feira (31), o 
diretor-coordenador Antônio 
Salame.”São 12 procissões já, 
e este ano a gente deve imple-
mentar a 13ª que é o Traslado 
dos Carros do Círio. Se Deus 
permitir, as 13 procissões na 
rua”, destacou. 

Ele adiantou que  o Livro 
das Peregrinações contará 

com uma edição específica 
para o público infantil. O man-
to da Imagem Peregrina está 
a cargo de Aline Folha (como 
desenhista) e Estela Rocha, 
que confeccionará a peça para 
a Grande Romaria do segun-

do domingo de ou-
tubro em Belém.O 
Livro de Peregri-
nações em edição 
tradicional, que em 
2022 completa 50 
anos de história, e a 
edição inédita para 
o público infantil 
serão lançados na 
Missa do Envio, em 
agosto.

CÍriO sOLiDÁriO
As ações da Diretoria da 

Festa têm como foco a evan-
gelização de pessoas, con-
tando com visitas da Imagem 
Peregrina. Neste sábado (4), 
será realizado o Círio Soli-
dário, na Região Episcopal 
São João Batista, que envol-
ve Outeiro, Tapanã, Icoaraci 

Traslado dos Carros dos Milagres será 13ª procissão

  Salame também anunciou versão infantil do Livro das Peregrinações
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PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CACHOEIRA DO ARARI/PA

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico 202204200004. Objeto: 
Aquisição de um veículo do tipo Pick-up 
cabine dupla, 4x4 diesel, em atendimento 
a Secretaria Municipal de Saúde e 
Saneamento, através da Emenda Parlamentar 
12459.320000/1210-02. Abertura: 
13/06/2022, às 10:00hs. Edital e anexos: 
www.cachoeiradoarari.pa.gov.br/site/, Portal 
TCM/PA, www.portaldecompraspublicas.com.
br, Setor de Licitações sito à Avenida Dep. 
José Rodrigues Viana, nº 785, Bairro Centro, 
Cachoeira do Arari/PA, CEP 68.840-000, 
e-mail: pregaocachoeira@gmail.com. 

Luana Macedo de Lima. Pregoeira/PMCA.

Veja 
mais
Use a câmera 
do seu celular 
para acessar 
o conteúdo 
multimídia.

e Pratinha. Precisamente, na 
Paróquia São Francisco de As-
sis, no Tapanã.

A partir das 7h, haverá dis-
tribuição de senhas; às 8h, 
serão prestados serviços de 
consultas médicas em dez es-
pecialidades; corte de cabelo; 
estética; emissão de docu-
mentos, como RG, CPF, Car-
teira de Trabalho, Certidão de 
Nascimento (2ª via); Certidão 
de Óbito; orientação jurídica 
e psicológica. Serão entregues 
400 cestas básicas para toda a 
Região Episcopal.


