
que o grupo é multidisciplinar, 
mas também não anunciou 
quando as duas equipes comple-
tas devem se reunir. “Pode haver 
encontros em órgãos específicos, 
isso, claro, se tiver algum esclare-
cimento a fazer para a atual equi-
pe de transição”, ressaltou. 

Em coletiva à imprensa, as 
coordenações também infor-
maram que não há nenhuma 
reunião marcada entre Helder 
Barbalho e Simão Jatene. “Não 
há encontro entre o governador 
eleito e governador atual. Os 
dois conversaram por telefone e, 
eventualmente, poderão ter um 
encontro pessoal, mas não há 
nada marcado, por enquanto”.

Os participantes ainda não 
deram detalhes sobre como será 

o trabalho entre as duas equipes 
de transição e nem definiram 
quando está marcado o início 
dos trabalhos efetivos. “Nós 
precisamos dos dados dos 21 
pontos primeiramente. À medi-
da que recebermos as informa-
ções e elas forem analisadas por 
nossa equipe, havendo alguma 
dúvida e, sendo necessário al-
gum esclarecimento, a equipe 
eventualmente pode se reunir 
para dirimir essas questões”, 

Segundo Pontes, 
não devem 
ser realizadas 
reuniões por 
secretaria

o liberal Belém, quarta-feira, 7 de novemBro de 20186 n  poder

política

Ophir promete transição transparente
PROCESSO
Representantes do 
governo do Estado e 
do futuro governador 
se reuniram ontem 

Os trabalhos que nortearão os 
próximos 45 dias no proces-
so de transição de governo 

iniciaram na manhã de ontem, 
em Belém. Ophir Cavalcante, 
coordenador do grupo do gover-
nador do Estado, Simão Jatene, e 
Parsifal Pontes, coordenador do 
próximo chefe do Executivo esta-
dual, Helder Barbalho, se reuni-
ram a portas fechadas na sede da 

Da Redação

Parsifal Pontes entregou a Ophir Cavalcante documento com 21 pontos a serem esclarecidos
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Procuradoria Geral do Esta-
do (PGE). Pontes entregou a 
Cavalcante um documento 
com 21 pontos para serem 
esclarecidos pela atual ges-
tão estadual.

“São dados que a equipe 
de transição do governador 
eleito precisa para se de-
bruçar sobre eles e verifi-
car qual a real situação do 
Estado, no que tange à con-
tinuidade do governo a par-
tir de 1º de janeiro de 2019”, 
antecipa Pontes. Entre os 
pontos levantados, estão 
pedidos de informações fis-
cais, financeiras, principal-
mente, sobre os precatórios 
do Governo. A ideia é fazer 
uma topografia do Estado, 
ou seja, mapear a situação 
real das contas e da gestão 
do Pará. “Vamos pegar esse 
panorama para que Helder 
e sua equipe não tenham 
nenhum problema com a 
continuidade da adminis-
tração”, reforçou Pontes.

O Procurador Geral do 
Estado Ophir Cavalcante pro-
meteu transparência no pro-
cesso. “Vamos passar todos 
os dados necessários para o 
caminhar deste processo. O 
Estado do Pará merece toda 
transparência possível, e po-
de ter certeza que, se depen-
der do governador Jatene, 
isso ocorrerá”, afirmou.

Parsifal esclarece que os 
encontros entre as equipes 
de transição não devem ser 
pontuais, por secretaria, já 

explica Pontes.
Além da entrega do ofí-

cio, a reunião serviu para 
reforçar a apresentação dos 
11 nomes da equipe de tran-
sição do governo eleito, que 
foram indicados por Helder 
Barbalho. Conforme a coor-
denação, a escolha foi mera-
mente técnica e não políti-
ca.  Os nomeados são: Alex 
Centeno, Eduardo de Castro 
Ribeiro Junior, Fabrício de 
Paula Santos Gomes, Hana 
Sampaio Ghassan, Ivete Vaz, 
Leila Freire, Marcos Rodri-
gues de Mattos, Maria Euge-
nia Rio, Rebecca Hesketh e 
Ricardo Balestreri, além de 
Parsifal Pontes, à frente dos 
trabalhos que serão feitos 
no prédio anexo à PGE, na 
capital. Por parte do governo 
estadual, Ophir Cavalcante 
ainda não apresentou os no-
mes dos integrantes da equi-
pe de transição. 

CONTINUIDADE

O principal objetivo da Co-
missão de Transição é garantir 
a continuidade dos serviços 
dos órgãos e entidades da ad-
ministração pública estadual. 
Tendo isto em vista, a equipe 
do atual governo trabalhará 
repassando informações e 
subsídios necessários aos re-
presentantes escolhidos pelo 
governador eleito, para asse-
gurar que este tenha todos os 
meios necessários para o exer-
cício de seus atos. O processo 
é garantido pela Constituição 
Federal, no artigo 37, onde está 
implícito que os titulares dos 
órgãos e entidades da adminis-
tração Pública devem fornecer 
as informações referentes à 
gestão atual. Nele, são instituí-
dos princípios administrativos 
como da moralidade, publici-
dade, eficiência e continuidade 
na administração.

Agência de Defesa 
Agropecuária do 

Estado do Pará

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2018 - Processo: 2018/391782

Objeto
Entrega do Edital

Responsável pelo certame: ANDRÉ RABÊLO QUEIROZ
Local de Abertura
Data da Abertura: 20/11/2018
Hora da Abertura
Orçamento: 

Ordenador:

Superintendência do 
Sistema Penitenciário

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO: 053/2018

Processo: 2016/113335
Objeto: Aquisição de Materiais de 
Consumo e Permanentes para o Curso de 
Corte e Costura Industrial, visando inserir 

Ação Conveniada nº 822734/2015/

Coqueiro - CRC, para atendimento a 

 – SUSIPE.
Entrega do Edital:

Responsável pelo certame: 
Manuela Carneiro de Moraes
Local de Abertura:
gov.br
Data da Abertura: 19/11/2018
Hora da Abertura:

Orçamento: 
Programa de Trabalho:
03.421.1422.8228
Natureza da Despesa: 339030 / 
449052
Fonte do Recurso: 0660000000 / 
6301000000
Origem do Recurso: Federal
Ordenador: 
da Silva

EXTRATO DE 
RECEBIMENTO DE 

LICENÇA AMBIENTAL
A SECRETARIA DE ESTADO DE 
TRANSPORTES - SETRAN, C.G.C 
04.935.717/0001-09, torna público que 
RECEBEU junto a SECRETARIA DE ESTADO 
DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE 
- SEMAS, a Licença de Instalação LI 
Nº.:2879/2018 para a Construção da 
ponte sobre o Rio Meruú, com 596,50 m, 
que contempla rampas de acesso com 
dimensões de 12,00m x 25,00m, desvios 
para acessos às rampas, com faixa de 
rolamento de 4,30m, extensão de 390,00m 
na margem direita e 436,00m na margem 
esquerda, terceira faixa de rolamento, 
com aproximadamente 5,00m de largura 
e 60,00m de comprimento, exclusivamente 
a ser utilizada para carga/ descarga, sob o 
protocolo nº  2016/16635.

Secretaria de 
Transportes

CONVOCAÇÃO
A Secretaria de meio Ambiente e 
Sustentabilidade (Semas) convida a 
população e a comunidade em geral, 
bem como as entidades da sociedade civil 
organizada, para participar da Reunião 
Pública, na qual será apresentado o 
Projeto de Expansão do Terminal de Uso 
Privado - TUP - Vila do Conde e o Relatório 
de Controle Ambiental – RCA, os quais 
se encontram em análise na SEMAS/PA, 
no âmbito do processo de licenciamento 
ambiental para Expansão das Atividades 
do TUP - Vila do Conde - Barcarena – Pará. 
A reunião destina-se a apresentar os 
potenciais impactos ambientais que 
poderão ocorrer durante a execução das 
obras e a operação do empreendimento, 
assim como os programas ambientais que 
visam mitigar, controlar e compensar os 
referidos impactos ambientais. 
A Reunião Pública será realizada na sede do 
Cabana Clube, na Avenida Dom Romualdo 
Coelho nº. 401 – Vila dos Cabanos – 
Barcarena/PA, no dia 20/11/2018 às 09:00 
horas.

Thales Samuel Matos Belo
Secretário de Meio Ambiente e Sustentabilidade

Secretaria de 
Meio Ambiente e
Sustentabilidade

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 22/2018 - SEGUP/PA

A Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, através de seu Pregoeiro, comunica que 
realizará licitação na modalidade PREGÃO na forma ELETRÔNICA do tipo MENOR PREÇO POR 
LOTE, conforme abaixo:
OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de EQUIPAMENTO TÁTICO,  para 
uso em  operações policiais e treinamento do Grupamento de Pronto Emprego da Policia Civil do 

de Referência deste Edital
DATA DA ABERTURA:.20/11/2018

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasnet.gov.br
OBS: O presente Edital poderá ser adquirido no endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.
gov.br ou www.compraspara.pa.gov.br

Aldenor Coelho da Silva
Pregoeiro SEGUP/PA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 
Licitação Presencial nº 001/2018-CPL/CODEC

Companhia de 
Desenvolvimento

Econômico do Pará

Objeto: Contratação dos serviços de consultoria especializada para elaboração do MASTERPLAN 
BARCARENA SUSTENTÁVEL focando toda a área do Distrito Industrial do Município e arredores e 
elaboração do MASTERPLAN DO NOVO BAIRRO, para até 1.000 (mil) famílias em área a ser indicada 
nas proximidades do referido Distrito Industrial, no Município de Barcarena, no Estado do Pará, 

Critério de Julgamento: Menor Preço Global. Modo de Disputa: Fechado.
Data da Abertura: 29/11/2018. Horário: 10:00h (horário local).
Local: Auditório da Companhia de Desenvolvimento Econômico do Pará - CODEC, sito à Travessa 
Doutor Moraes, nº 70, Nazaré, Belém, Pará, Brasil, CEP: 66.035-080.
Dotação Orçamentária: Funcional Programática 700201.22.662.1450.7612; Elemento de Despesa: 
449039; Fonte: 0101. Ordenador Responsável: ANTÔNIO MARIA DE ALMEIDA WANDERLEY, 
Presidente da CODEC em exercício. Disponibilidade do Edital: www.codec.pa.gov.br; www.
compraspara.pa.gov.br; pelo e-mail cpl@codec.pa.gov.br;
da CODEC, através de cópia em mídia digital tipo pen drive. Responsável pelo Certame: Comissão 
Permanente de Licitação da CODEC.

Belém (PA), 06 de novembro de 2018.
Jacelís Cristine Aguiar Borges

Presidente da Comissão Permanente de Licitação da CODEC

O CBMPA, através de sua Pregoeira, 
comunica que o pregão eletrônico n° 
17/2018, cujo objeto é FUTURA AQUISIÇÃO 
DE MATERIAIS DE SALVAMENTO, 
INCÊNDIO E SAPA PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DO CBMPA teve data 
de abertura adiada, sendo disponível do 
dia 05/11/2018 até 28/11/2018 às 10h 
(horário de Brasília), tendo o edital sofrido 

Corpo de Bombeiro 
Militar do Pará

CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S.A. - CELPA
RECEBIMENTO DE LICENÇAS E AUTORIZAÇÃO

A Centrais Elétricas do Pará S/A – Celpa, CNPJ: 04.895.728/0001-80, torna público que 
recebeu da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade - SEMAS/PA, as 
Licenças: Prévia e de Instalação (LP e LI) e a Autorização para Supressão de Vegetação 
(ASV), para a construção da Linha de Distribuição de Energia Elétrica 138 KV: Vila do Conde 
/ Abaetetuba, nas áreas urbanas e rurais dos municípios de Barcarena e Abaetetuba.

A Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A – ELETROBRAS ELETRONORTE, torna público que requereu à 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade  (SEMAS/PA) a renovação da Licença de Operação 
nº 1812/2015, com validade até 01/03/2019, referente a operação da Estação de Tratamento de Água da Vila 
Residencial da UHE Tucuruí, localizada em Tucuruí-PA. 

JADER FERNANDES DE JESUS
Superintendente de Meio Ambiente

CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A – ELETROBRAS ELETRONORTE
SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE - EMA

AVISO DE REQUERIMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL

MINISTÉRIO DE 
MINAS E ENERGIA

A Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS 
em Belém, no estado do Pará/PA, nos termos dos parágrafos primeiro 
e segundo do artigo 14 da Lei n° 11.481, de 31/05/2007, leva ao 
conhecimento das entidades da Administração Pública que está 
disponibilizando para alienação os imóveis abaixo relacionados:

Endereço Tipo Área (m²) Valor mínimo à 
vista (R$)

Rua Senador Manoel 
Barata, n°869, Campina-
Belém/PA

Prédio 7.308,00 10.535.000,00

Av. Nazaré, n° 133/145, 
Nazaré – Belém/PA

Prédio 9.212,57 16.962.500,00

As entidades interessadas na aquisição dos imóveis deverão se manifestar 
no prazo de 15 (quinze) dias contados da publicação deste Aviso.
Outros esclarecimentos poderão ser obtidos na Seção de Logística, 
Licitação, Contratos e Engenharia, Localizada à AV. Nazaré, n° 79, 
2° andar no Bairro de Nazaré na cidade de Belém/PA, das 09:00 as 
16:00 horas, de segunda a sexta-feira, onde também deverá ser efetuada 
a entrega de Ofício pelos interessados, manifestando interesse na 
aquisição dos imóveis.

Belém/PA, 1 de Outubro de 2018
MARLON DO NASCIMENTO

Chefe SLLCE
Belém/PA – INSS-GEXBEL

AVISO DE ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS

GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS EM BELÉM
SEÇÃO DE LOGÍSTICA, LICITAÇÕES E CONTRATOS E ENGENHARIA

INSTITUTO 
NACIONAL DO 
SEGURO SOCIAL

MINISTÉRIO DO 
DESENVOLVIMENTO 

SOCIAL

A Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A – ELETROBRAS ELETRONORTE, torna público que requereu 
à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMAS/PA) a renovação da Licença de 
Operação nº 1937/2015, com validade até 18/02/2019, referente a operação da Estação de Tratamento de 
Esgoto da Vila Residencial da UHE Tucuruí, localizada em Tucuruí-PA. 

JADER FERNANDES DE JESUS
Superintendente de Meio Ambiente

CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A – ELETROBRAS ELETRONORTE
SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE - EMA

AVISO DE REQUERIMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL

MINISTÉRIO DE 
MINAS E ENERGIA

Pregão Eletrônico SRP nº 34/2018
OBJETO: Registro de preços para aquisição de reagentes, vidrarias e 
materiais que irão atender as demandas dos laboratórios de ecologia e 
conservação ambiental, laboratório de anatomia e tecnologia da madeira, 
laboratório de física do solo e engenharia da irrigação, laboratório 
multiusuários e laboratório de produção vegetal que atendem aos cursos 
de Agronomia, Engenharia Florestal e Biologia do Campus UFRA de 
Capitão Poço, estes irão atender necessidade de ensino, pesquisa e 
extensão que compõem demandas básicas dos projetos pedagógicos 
curriculares dos cursos de Agronomia, Engenharia Florestal, Biologia 
e Sistemas de Informação da Universidade Federal Rural da Amazônia 
Campus Capitão Poço-UFRA/CCP, conforme quantidades e exigências 
estabelecidas neste Edital e seus anexos.
UASG:153034
ABERTURA: 22/11/2018 às 10h00 (horário de Brasília), no endereço: 
www.comprasgovernamentais.gov.br. O Edital encontra-se à disposição 
dos interessados no sítio www. comprasgovernamentais.gov.br, na aba 
Consultas/Licitações/Avisos de licitações.

Maria Auxiliadora Conceição
Pregoeira/UFRA

AVISO DE LICITAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL 
RURAL DA AMAZÔNIA 
COMISSÃO PERMANENTE 
DE LICITAÇÃO

MINISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO

Objeto: Registro de preços para fornecimento de gêneros alimentícios (proteínas, rações e 
hortifrutigranjeiros) para atender as necessidades de alimentação do plantel de animais do Parque 
Zoobotânico do Museu Paraense Emílio Goeldi. Abertura: 20/11/2018 às 10:00h (horário de Brasília). 
Informações adicionais no Museu Goeldi, na Av. Magalhães Barata, 376 São Braz – Belém/Pará, e no 
sítio  www.comprasgovernamentais.gov.br

AVISO PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 09/2018

MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI - MPEG MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA,

INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES

dilsonjunior
Destacar

dilsonjunior
Destacar




