
5geraisBelém, quinta-feira, 12 de maio de 2022

AVISO DE VENDA

MINISTÉRIO DA 
ECONOMIA

Edital de Leilão Público nº 3043/0222 - 1° Leilão e nº 3044/0222 - 2° Leilão
A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA, por meio da CN Manutenção de Bens, torna 
público aos interessados que venderá, pela maior oferta, respeitado o preço mínimo de venda, 
constante do anexo II, deste Edital, no estado físico e de ocupação em que se encontra(m), 
imóvel (is) recebido (s) em garantia, nos contratos inadimplentes de Alienação Fiduciária, 
de propriedade da CAIXA. O Edital de Leilão Público - Condições Básicas, do qual é parte 
integrante o presente aviso de Venda, estará à disposição dos interessados de 27/05/2022 até 
05/06/2022, no primeiro leilão, e de 10/06/2022 até 20/06/2022, no segundo leilão, em horário 
bancário, nas Agências da CAIXA nos estados AL, BA, CE, DF, GO, MG, MS, MT, PA, PB, PE, 
PR, RJ, RN, RR, RS, SC, SE, SP e no escritório do leiloeiro, Sr. Rodolfo da Rosa Schöntag, 
no endereço R. Adolfo Melo, 35, Centro, Florianópolis/SC, Cep: 88015-090, telefones 
(48) 99804.5050, (47) 99944.1234 e (51) 98126.2502. Atendimento no horário de segunda a 
sexta das 08:00 às 12:00hs e 14:00 às 18:00hs (Site: www.LeiloeiroPublico.com.br). (O Edital 
estará disponível também no site: www.caixa.gov.br/imoveiscaixa). O 1° Leilão realizar-se-á 
no dia 06/06/2022, às 13h (horário de Brasília), e os lotes remanescentes, serão ofertados no 
2° Leilão no dia 21/06/2022, às 13h (horário de Brasília), ambos exclusivamente no site do 
leiloeiro, no endereço: www.LeiloeiroPublico.com.br.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CN MANUTENÇÃO DE BENS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D’ARCO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO 

Nº 006/2022-PMPD
A Prefeitura Municipal de Pau D’arco - PA, por intermédio do 
Setor de Licitação, torna público que, fará realizar licitação 
na modalidade Pregão Eletrônico tipo menor preço por 
item, objeto: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA FORNECIMENTO 
DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDIMENTO 
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D’ARCO/PA E SUAS 
SECRETARIAS/FUNDOS NO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME 
O TERMO DE REFERENCIA. Data e horário do início da 
disputa: 09:01 horas do dia 26/05/2022. De acordo com o 
que determina a legislação vigente, a realizar-se no Portal 
de Compras Pública https://www.portaldecompraspublicas.
com.br. O procedimento licitatório obedecerá ao disposto 
na Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002, do Decreto nº 
10.024, de 20/09/2019, Lei nº 8.666/93 e demais legislação 
e suas alterações posteriores que lhe foram introduzidas. 
O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos 
interessados no Portal de compras Púbicas https://www.
portaldecompraspublicas.com.br, Portal da Prefeitura na URL 
https://paudarco.pa.gov.br/licitacoes-e-contratos/ e no Mural 
das Licitações do TCM/PA, https://www.tcm.pa.gov.br a partir 
da publicação deste Aviso. Pau D’arco - PA, 11 de Maio de 
2022. Fredson Pereira da Silva. Prefeito Municipal

A ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA., CNPJ 
06.167.730/0005-91, torna público que solicitou da SEMAS/PA a 
Autorização de Supressão Vegetal – ASV Processo nº 2022/15464, 
para a retirada de maciços de vegetação secundária em estágio inicial 
de regeneração, Capoeira e Juquira, e Árvores isoladas, ambos com 
intuito de eliminar risco de fatalidade devido indivíduos que possuem 
risco de queda em infraestruturas, ou em locais de passagem de 
pessoas, ambos localizadas na faixa de servidão de infraestruturas 
alocadas no Porto compreendendo 10,02 hectares, localizada na Mina 
de Juruti, zona rural, Município de Juruti, Estado do Pará. 

Cláudio da Silva Pereira, CPF: 667.389.462-87, 
Fazenda Arizona, localizada BR-222, Abel Figueiredo, 
solicitou da SEMMAF a Renovação da Licença de 
Atividade Rural–LAR sob protocolo nº 012/2022.

AVISO - BRILASA S/A CNPJ Nº 04.134.540/0001-19. 
Comunica aos senhores acionistas desta empresa, que 
se encontra a disposição na sede social da BRILASA 
S/A, sito no Distrito Industrial, Setor C - Qd 7 - lote 
9 - Ananindeua - PA, os documentos a que se referem o 
artº. 133 da lei 6.404/76, referentes ao exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2021 - Ananindeua /PA, 
10 de maio de 2022. - Isan Palmeira Anijar - Presidente 
do Conselho de Administração - CPF nº 099.085.872-34.

MAPE ENGENHARIA EIRELI, CNPJ 05.085.592/ 
0001-05, endereço Rua dos Pariquis, 3337 
Cremação, CEP 66.045-645 Belém/PA, torna público 
que está REQUERINDO à Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente de Ananindeua - SEMA a LICENÇA 
AMBIENTAL DE OPERAÇÃO para a atividade de 
Edificação Multifamiliar Vertical, no município de 
Ananindeua/PA, através do requerimento ao processo 
nº R066321 e Notificação nº 57/2022-DGA/SEMA.

EBATA PRODUTOS FLORESTAIS LTDA, 
CNPJ: 15.294.432/0001-20, Lote 13, Quadra 
06, Setor B – Icoaraci, torna público que 
solicitou junto à SEMAS a renovação da LO n° 
12483/2020. Processo n° 15409/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ
AVISO DE RETIFICAÇÃO

A Prefeitura informa que no dia 06 de Maio de 2022 no jornal da Amazônia na pag. 8, no caderno GERAIS, por 
equívoco foram digitados alguns dados incorretos na TOMADA DE PREÇO Nº 2/2022-0002, TIPO MENOR 
PREÇO GLOBAL para CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA 
DE SAÚDE DO PAU D’ARCO NO MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ/PA, DE ACORDO COM OS 
PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS. Onde se Lê: A Sessão de recebimento 
de propostas, análise e julgamento será no dia 27 de Maio de 2022, na rodovia Augusto Meira Filho, Km 17, S/Nº, 
CEP: 68.798-000, Santa Bárbara do Pará, na Sala de Licitações as 09:00hs. Leia-se: A Sessão de recebimento de 
propostas, análise e julgamento será no dia 24 de Maio de 2022, na rodovia Augusto Meira Filho, Km 17, S/Nº, CEP: 
68.798-000, Santa Bárbara do Pará, na Sala de Licitações as 09:00hs.

AVISO DE RETIFICAÇÃO
A Prefeitura informa que no dia 06 de Maio de 2022 jornal da Amazônia na pag. 8, no caderno GERAIS, por 
equívoco foram digitados alguns dados incorretos na TOMADA DE PREÇO Nº 2/2022-0003, TIPO MENOR 
PREÇO GLOBAL para CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO 
PARA A IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS – CEO NO MUNICÍPIO DE 
SANTA BÁRBARA DO PARÁ/PA, DE ACORDO COM OS PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHAS 
ORÇAMENTÁRIAS Onde se Lê: A Sessão de recebimento de propostas, análise e julgamento será no dia 27 de Maio 
de 2022, na rodovia Augusto Meira Filho, Km 17, S/Nº, CEP: 68.798-000, Santa Bárbara do Pará, na Sala de Licitações 
as 14:00hs. Leia-se: A Sessão de recebimento de propostas, análise e julgamento será no dia 24 de Maio de 2022, na 
rodovia Augusto Meira Filho, Km 17, S/Nº, CEP: 68.798-000, Santa Bárbara do Pará, na Sala de Licitações as 14:00hs.

Queila Meireles Flores - Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA
AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS 2/2022-007

A Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá, torna público abertura de Processo Licitatório, na modalidade Tomada de 
Preços nº 2/2022-007, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, sob forma de regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, cujo 
objeto é a CONSTRUÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR RURAL E MERCADO MUNICIPAL DO PEQUENO COMERCIANTE DE SÃO 
MIGUEL DO GUAMÁ, DE ACORDO COM O TERMO DE COMPROMISSO N° 0301/2017 FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO DE 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL E O MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA. A sessão de recebimento de propostas, 
análise e julgamento será em 30/05/2022 às 10:00 horas, na sede da Prefeitura Municipal, localizada na Praça Licurgo 
Peixoto, 130, centro. Edital e anexos disponível: https://www.saomigueldoguama.pa.gov.br, Portal Geo-Obras/PA, Email CPL: 
cpl.smg2021@gmail.com, Diretoria de Licitação, sito Praça Licurgo Peixoto, 130, centro, horário de 08:00 Às 12:00hs.

AVISO DE LICITAÇÃO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ, torna público abertura de Processo Licitatório do tipo menor preço 
por item, na modalidade Pregão Eletrônico SRP nº 031/2022, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 
EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, 
SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PARÁ. A sessão de recebimento de propostas, 
análise e julgamento será em 25/05/2022 às 08:00 horas, por meio do endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.
br, UASG:.980551, Edital e anexos: https://www.saomigueldoguama.pa.gov.br, Portal TCM/PA, Email CPL: smg.pregao@gmail.
com, Diretoria de Licitação, sito Praça Licurgo Peixoto, 130, centro, horário de 08:00 Às 12:00hs.

  EDUARDO SAMPAIO GOMES LEITE - Prefeito Municipal

A S N OTICA E CONSULTORIA EIRELI, 
CNPJ: 31.291.411/0001-07, torna público que 
protocolou junto a Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente – SEMMA/Capanema, a solicitação 
de Licença de Operação sobre o protocolo nº 
099/21, referente à atividade de comércio 
varejista de artigos de óptica, o empreendimento 
fica localizado na Av. João Paulo II, 416 – Centro 
- CEP: 68.700-050 / Capanema-PA.

CASTRO DE ASSIS E CIA. EIRELI – ESPAÇO 
NÁUTICO. Torna público que recebeu da 
SEMMA/PA – SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO 
AMBIENTE a Licença de Operação Nº 111/2022, 
para as atividades de RECREAÇÃO E LAZER NÃO 
ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE.
Para as finalidades de: 1 - Casas de festas e eventos; 
2 - Bares e outros estabelecimentos especializados em 
servir  bebidas; 3 - Instalação portuária de passageiros 
de finalidade turística, trapiche, ancoradouros, rampa 
de acesso e marina. Com validade até 12 de abril de 
2024 , localizada à Av. Bernardo   nº5232, galpões 01, 
02, 03, 04, 05. Bairro Guamá.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO 
ESTADO DO PARÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 016/2022-
MP/PA 
Objeto: Aquisição de Veículos Novos (Zero Qui-
lômetro), conforme condições, quantidades e exi-
gências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Edital: nos sites www.comprasgovernamen-
tais.gov.br e www.mppa.mp.br 
Local da Sessão: no site www.comprasgover-
namentais.gov.br
Abertura: 25/05/2022, às 09:00horas (Brasília). 
UASG: 925980
Fontes de Recurso: 0101 e 0301
Data da Assinatura: 05/05/2022 
Pregoeiro: Rafael Rodrigues de Souza

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
DE ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA DO 

SINDICATO PATRONAL DA INDÚSTRIA DA 
CONSTRUÇÃO CIVIL LEVE DE PARAGOMINAS,
ULIANÓPOLIS E IPIXUNA DO PARÁ – SPACOM

O Presidente do Sindicato Patronal da Indústria da 
Construção Civil Leve de Paragominas, Ulianópolis e Ipixuna 
do Pará – SPACOM, convoca toda Categoria Patronal da 
Indústria da Construção Civil Leve dos municípios Ipixuna 
do Pará, Paragominas e Ulianópolis a participarem da 
assembleia geral extraordinária, que será realizada às 
19:00 horas do dia 11 de junho de 2022, no seguinte 
endereço Rua Tocantins, 1333 Camboatan I Paragominas/
PA, para tratarem da seguinte ordem do dia: 1) Eleição e 
Posse da nova Diretoria; e 2) Outros assuntos pertinentes. 

Paragominas/PA, 12 de maio de 2022. 
Normino Fernandes Alves - Presidente

Auto Posto Cartruck Eireli, CNPJ nº 
26.295.983/0001-24, situado à Rod. BR 316, 
nº 7968 KM 17, Almir Gabriel, Marituba/PA, 
informa que solicitou à Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente de Marituba, através do Prot. nº 
177/2022, Renovação da Licença de Operação nº 
0129/2021, para a atividade de Comércio Varejista 
de Combustíveis para Veículos Automotores.

A Firma J A MORAES AIRES LTDA., registrada sob o 
CNPJ 28.483.206/0001-39. Situada no endereço Rod 
BR – 316 nº 2634, bairro Centro- Município Marituba 
cep: 67200-000; torna público que está requerendo a 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Marituba – 
SEMA a Licença de Operação para a atividade de serviços 
de manutenção e reparação de mecânica  veículos 
automotores, através do processo nº 0316/2021.  

A SECRETARIA DE TRANSPORTES DO 
PARÁ - SETRAN, CNPJ 04.953.717/001-
09, torna público que solicitou a SEMAS/
PA, a Licença Prévia, através do processo 
nº 2022/8626, referente à implantação de 
ponte sobre o rio Fresco, interligando os 
municípios de São Felix do Xingu.

Um estudo da Fundação 
Getúlio Vargas consta-
tou que o hábito brasi-

leiro de fazer churrasco está 
mais caro. Só o preço da pica-
nha, por exemplo, o corte mais 
tradicional do churrasco, teve 
um aumento de 17% no último 
ano. Já o filé mignon até pas-
sou por uma redução de preço 
em abril, mas encareceu mais 
de 27% no acumulado dos úl-
timos 12 meses. A alcatra tam-
bém pesou no bolso dos con-
sumidores brasileiros, com 
um aumento de 14,3%, assim 
como o contra filé, que regis-
trou 13% de alta. No total, a 
pesquisa avalia que o “chur-
rasco de domingo” ficou 
11,8% mais caro nos últimos 
12 meses.

Renato Moisés está desem-
pregado no momento e de vez 
quando trabalha como entre-
gador de aplicativo. Ele conta 
que a inflação tem sido impie-
dosa com quem tem o hábito 
de comer carne todo dia. “Até 
mesmo o quilo do bife que se 
comprava a R$22 já está quase 
R$40. Não tenho o hábito mais 
do churrasco de domingo, 
pois ficou tudo caro. Alcatra e 

Churrasco virou luxo 
o preço alto dos cortes de carne tradicionais tem feito o programa de domingo ser cancelado 

tá caro! 

toscana só aparecem em situ-
ações especiais, como no Dia 
das Mães”, diz.

Para Maria Rita de Souza, 
que é dona de casa, até em da-
tas especiais o churrasco ficou 
escasso. Isso é porque, segun-
do ela, nenhum churrasco é 
feito só de carne. “Vai botar na 
ponta do lápis o sal, a cerveja, o 
suco e o refrigerante. Tem pão 
de alho. Hoje em dia quando a 
gente pega a churrasqueira lá 
em casa é para fazer um bife no 
máximo. Linguiça também. 
Para ser sincera nem lembro a 
última vez que a gente reuniu a 
família para um churrascão 
daqueles mesmo”, lamenta. 

O presidente da Associação 
Paraense de Supermercados, 
Jorge Portugal, nota que o au-
mento começou junto com a 
pandemia de covid-19 e desde 
então não parou mais. Isso fez 
com que alguns cortes ven-
dessem mais que outros. “Au-
mentou com certeza absoluta. 
É notável. E tudo começou 
com a pandemia. De lá para cá 
se manteve no mesmo preço. 
Houve um aumento na ven-

da do dianteiro em relação ao 
traseiro, pois o quarto trasei-
ro é de onde se tira picanha, 
maminha, paulista, fraldinha. 
São as carnes que tem vendido 
menos. O dianteiro são peças 
que estão com osso e saem 
mais baratas”, conta. 

Mas, Gerson Pinto, geren-
te de um açougue no bairro 
da Pedreira não temdo que 
reclamra. Ele conta que a de-
manda pelas carnes está boa, 
com muitos clientes na loja 
recentemente. “Com a pan-
demia as pessoas se acostu-
maram muito a ficar em casa 
e acabam optando por fazer 
churrasco em casa, o que é 
bom para a gente. O preço 
está bem acessível. A alcatra 
completa estou vendendo a 
R$40. Tem um combo que a 
gente faz de maminha, alcatra 
e picanha, com um preço bem 
bacana”, afirma. Ele conta que 
com R$100 é possível fazer um 
churrasco para cinco pessoas 
- basta economizar na hora de 
escolher as carnes. Daniel Frei-
re preside o Sindicato da Carne 
e Derivados do Estado do Pará 
e conta que o setor busca ana-
lisar com os números do ataca-
do, já que eles variam com me-

nor volatilidade em relação ao 
varejo. Ele conta que a arroba 
do boi subiu em torno de 7%, 
puxada por custos industriais. 
“Quanto aos cortes picanha, 
filé e até outros cortes de chur-
rasco, é bom lembrar que cada 
animal só possui duas unida-
des de cada e eles pesam mui-
to pouco em relação ao total 
de produtos gerados, ou seja, 
o aumento deles às vezes não 

cobre a perda de faturamento 
na venda de outros que repre-
sentam mais. Outro ponto a 
observar é que as pessoas que 
podem pagar por esses cortes 
são menos vulneráveis ao hu-
mor da economia, comparan-
do ao consumidor de produtos 
da cesta básica, lembrando 
também que este último tem 
aumentado o consumo de pro-
teínas mais baratas”, afirma.

  Com alta de 11,8% no último ano, resta ao consumidor mudar o cardápio
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