
� gerais belém, quarta-feira, 3 de outubro de 2o18

O Pará está em 22º lugar 
no ranking das unida-
des federativas com 

CNH digitais ativas no Brasil. 
De acordo com o Departamen-
to Nacional de Trânsito (Dena-
tran), até o último dia 26 de se-
tembro, foram contabilizadas 
418.118 CNH digitais ativas 
no país, sendo 2.004 somen-
te no Pará. Em primeiro lugar 
está São Paulo com 79.257 
emissões. Em segundo, o Rio 
Grande do Sul com 73.971. Em 
terceiro, Goiás com 40.461. Em 
último lugar está o Amapá com 
apenas 714 emissões. 

Desde o dia 1º de julho, o 
Ministério das Cidades e o De-
natran tornaram obrigatório 
que todos os Estados ofereces-
sem a ferramenta, que trata-se 
da representação eletrônica da 
Carteira Nacional de Habilita-
ção (CNH) e que tem o mesmo 
valor jurídico da impressa. No 
entanto, a novidade ainda não 

foi divulgada oficialmente no 
Pará. Segundo o Departamen-
to de Trânsito do Estado do 
Pará (Detran Pará), o evento de 
apresentação deve ser realiza-
do ainda este mês. 

“Os condutores já estão 
baixando, mas alguns ainda 
ficam em dúvida se a versão 
eletrônica já está valendo. Por 
isso vamos apresentar oficial-
mente. Para mostrar de forma 
bem didática como ela funcio-
na. Aí, o número deve aumen-
tar”, explicou o coordenador 
de operações do Detran Pará, 
Walmero Costa. Além disso, 
outras ferramentas tecnológi-
cas devem ser lançadas este mês 
pelo órgão, como o talonário ele-
trônico, aparelho portátil usado 
por agentes para registrar infra-
ção de trânsito e realizar consul-
ta sobre veículos e condutores.

Para obter a versão eletrônica 
da CNH, o condutor deve veri-
ficar se sua versão impressa já 

possui QR Code (código de bar-
ras bidimensional). Caso não 
tenha, deve tirar uma 2ª via no 
Detran. Ele deve fazer o cadastro 
no portal de serviços do Dena-
tran (portalservicos.denatran.
serpro.gov.br) e ir pessoalmente 
ao Detran validar seu cadastro 
para que um código de ativação 
seja gerado no site do Denatran. 

Após esse processo, o aplica-
tivo deve ser baixado no celular 
e o usuário deve inserir o código 
de ativação. Usando o aplicativo, 
o QR Code da habilitação deve 
ser escaneado. A CNH digital 
aparecerá na tela. Para os próxi-
mos acessos, após fazer login no 
aplicativo, o documento já será 
exibido.

A versão digital do Certifica-
do de Registro e Licenciamen-
to de Veículos (CRLVe) é outra 
novidade que deverá facilitar a 
vida dos condutores em todo o 
Brasil e beneficiar a questão da 
segurança pública.

Pará ignora CNH digital 
Estado ocupa a 22ª colocação no brasil no uso da vErsão digital da cartEira dE motorista

desconhecida 

  Versão eletrônica já está valendo para os paraenses, avisa o Detran
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Todos os dias, pedestres e 
ciclistas colocam suas vidas em 
perigo ao circular na pista do 
BRT, na avenida Augusto Mon-
tenegro. O tráfego de veículos 
particulares, de ônibus e de mo-
tocicletas é intenso na avenida. 
E, alegando não ter opções de 
travessia, as pessoas transitam 
no espaço destinado ao ônibus 
expresso. Isso aumenta as chan-
ces de um acidente. Essa reali-
dade é verificada, por exemplo, 
próximo ao elevado Engenheiro 
José Augusto Soares Affonso, no 
bairro Parque Verde. 

Nesse local, como em ou-
tros pontos da Augusto Mon-
tenegro, a travessia, feita por 
etapas, requer muita atenção 
e malabarismo. Primeiro, o 
pedestre cruza a avenida, dri-
blando carros e motos, e chega 
à faixa exclusiva do BRT. Aqui, 
ele para e observa o movi-
mento de ciclistas e verifica se 
o ônibus expresso não está a 
caminho. O próximo passo é 
concluir a travessia. Mas, para 
tanto, é preciso esperar reduzir 
o fluxo de carros. Em seguida, 
as pessoas, correndo ou an-

dando apressadas, completam 
a travessia e chegam do lado 
lado da Augusto Montenegro. 
O risco de acidente é perma-
nente. “É perigoso, porque tem 
muito carro, mas não tem si-
nal. Eu pedalo por aqui porque 
não tem outro jeito”, disse Car-
lito Rodrigues, de 72 anos. 

Durante o período em que 
esteve no local, a reportagem 
flagrou ônibus expresso e, na 
mesma pista, ciclistas, uma 
combinação extremamente 
perigosa. A sensação, angus-
tiante, é de que, a qualquer 

momento, alguém pode ser 
atropelado. 

A Prefeitura de Belém infor-
mou, ontem, que agentes edu-
cadores da Superintendência 
Executiva de Mobilidade Ur-
bana de Belém (Semob) estão 
trabalhando, desde a última 
semana, com ações educativas, 
alertando pedestres e ciclistas 
quanto às mudanças de circu-
lação na pista do BRT e pontos 
adequados de travessia, em 
especial com o início do tráfe-
go de ônibus articulados até o 
Terminal Tapanã.

Perigo ronda ciclistas 
e pedestres em avenida

  Pedestres e ciclistas põem a vida em risco e colocam culpa na prefeitura
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CONSTRUTORA IMPAX LTDA, CNPJ Nº 
10.571.491/0001-84, torna público que 
requereu junto a Secretaria  Municipal 
de Meio Ambiente – SEMMA - BELÉM, a 
Autorização de Supressão Vegetal, através 
do processo n.˚ 5502/2018. 

CONSTRUTORA IMPAX LTDA, CNPJ Nº 
10.571.491/0001-84, torna público que 
requereu junto a Secretaria  Municipal de 
Meio Ambiente – SEMMA - CASTANHAL, a 
Licença Ambiental de Instalação, através do 
processo n.˚ 01344/2018.

J M DA SILVA PEREIRA, torna público que recebeu 
da SEMAS/PA, Licença de Operação N° 11340/2018, 
para prestação de serviços fitossanitários/
domissanitários com utilização de controle de praga 
e vetores, Sito Tv. We 87,1271, Altos C, Cidade 
Nova, Bairro Coqueiro, Ananindeua/PA. 

FRANCISCO ANTUNES BISNETO
CPF: 320.789.008-34, residente emTucuruí/PA, torna 
público que solicitou da SEMAS/PA a LAR e AUTEF para a 
atividade de Manejo Florestal da Fazenda São Francisco-
Sede, situada na Estrada Bom Jesus Km 50 Pacajá/PA.
Protocolo: 18862/2016

ALPINUS BRAND ALIMENTOS LTDA - EPP, 
CNPJ nº. 09.164.657/0002-40, torna público que 
requereu da SEMEIA/Abaetetuba-PA,a Licença de 
Operação, para produção de palmito em conserva 
de sua unidade fabril localizada na Rua Manoel de 
Abreu, s/n, Município de Abaetetuba-PA.

 PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU – PA
AVISO DE LICITAÇÃO

O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
VITÓRIA DO XINGU – PA, através da PREFEITURA MUNCIPAL, 
torna público que fará licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL - SRP Nº 9/2018-027FME, por intermédio da 
Comissão de Licitação, que às 09:00 horas do dia 15de outubro de 
2018, fará realizar licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
- SRP, tipo menor preço, por lote, cujo objeto é REGISTRO 
DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES 
DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE EDUÇÃO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I, a 
realizar-se na sala da Comissão de Licitação da PREFEITURA 
MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU – PA. Informações e retirada 
do edital na Rua Manoel Félix de Farias n° 174 – Centro – Vitoria 
do Xingu-PA, das 08:00 às 12:00hs. 

O MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU – PA,através da 
PREFEITURA MUNCIPAL, torna público que fará licitação na 
modalidade PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 9/2018-028PMVX,  
por intermédio da Comissão de Licitação, que às 09:00 horas do 
dia 16de outubro de 2018, fará realizar licitação na modalidade 
PREGÃO PRESENCIAL - SRP, tipo menor preço, por lote, cujo 
objeto é REGISTRO DE PREÇOS PARA UMA EVENTUAL E FUTURA 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 
HIDRÁULICOS EM PVC, PARA A SEREM UTILIZADOS NA 
IMPLATAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO BAIRRO NOVA VITÓRIA, 
NESTE MUNICÍPIO,a realizar-se na sala da Comissão de Licitação 
da PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU – PA. 
Informações e retirada do edital na Rua Manoel Félix de Farias n° 
174 – Centro – Vitoria do Xingu-PA, das 08:00 às 12:00hs

.O MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU – PA,através da 
PREFEITURA MUNCIPAL, torna público que fará licitação na 
modalidade PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 9/2018-029PMVX,  
por intermédio da Comissão de Licitação, que às 11:30 horas do 
dia 16de outubro de 2018, fará realizar licitação na modalidade 
PREGÃO PRESENCIAL - SRP, tipo menor preço, por lote, cujo 
objeto é REGISTRO DE PREÇOS PARA UMA EVENTUAL E FUTURA 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPRESSÃO 
DO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU,  
CONFORME ANEXO I.a realizar-se na sala da Comissão de 
Licitação da PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU – 
PA. Informações e retirada do edital na Rua Manoel Félix de Farias 
n° 174 – Centro – Vitoria do Xingu-PA, das 08:00 às 12:00hs.
VITÓRIA DO XINGU - PA, 02 de outubro de 2018. RAIMUNDO 
ARMÊNIO RODRIGUES DOS SANTOS – Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA
RETIFICAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N° 9-057/2018. O município 
de Barcarena, Estado do Pará, através do Prefeito Municipal e 
Pregoeira, no uso das atribuições que lhes são conferidas, TORNA 
PÚBLICO para que chegue ao conhecimento dos interessados 
a RETIFICAÇÃO do Edital pregão em destaque, cujo objeto é o 
registro de preços para eventual e futura contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços de roçadeiras motorizadas, 
foices e/ou terçados, inclusive rastelagem e retirada de entulhos/
resíduos nos terrenos das escolas municipais e demais ambientes de 
instituições educacionais, em conformidade com edital, seu termo 
de referência e demais anexos, em obediência ao que determina o 
item 16, subitem 16.8 do edital, e Art. 21, § 4o da Lei n°. 8.666/93. 
A retificação completa encontra-se disponível na sala da CPL, no 
endereço constante no preâmbulo do Edital, e também poderá ser 
adquirida, no portal da transparência da Prefeitura no seguinte 
endereço: www.barcarena.pa.gov.br/portal/licitacao. A alteração 
do edital não afeta a formulação das propostas, e por este motivo 
será mantidaadata de 08/10/2018, às 08h30min, para abertura da 
sessão. Bianca M R Vergolino – Pregoeira.
EXTRATOS DE CONTRATOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 
DE ADESÃO N°. 001/39/2017-33. Processode Adesão ao Pregão 
Eletrônico n° 39/2017-33. Contrato n° 20180991. Contratantes: 
Prefeitura Municipal de Barcarena e SEMUSB. Contratado: Globatec 
Adaptações de Veículos Ltda - EPP, CNPJ n° 24.839.737/0001-
60. Objeto: Aquisição de Veículos de Serviços Especiais (Tipo 
Ambulância). Fundamento Legal: Lei nº. 8.666/93. Vigência: 
119dias. Valor Total: R$ 294.000,00. Dotação orçamentária: 
10; 1014; 10.782.0074.1.083–4.4.90.52.00: equipamentos 
e material permanente. Assinatura: 03/09/2018. PROCESSO 
ADMINISTRATIVO N° 191/2018. Pregão Presencial n° 9-032/2018. 
Contrato n° 20180997. Contratantes: Prefeitura Municipal de 
Barcarena e SEMUSB. Contratado: Carajás Refrigeração, CNPJ nº 
08.338.599/0001-80. Objeto: Registro de preço para Prestação 
de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Aparelhos 
de Ar Condicionado, Tipo Split e Janela, e Fornecimento de Peças 
de Reposição, conforme seu termo de referência e demais anexos 
Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93. Vigência: 108dias. Valor Total: 
R$ 638.304,45 Dotaçãoorçamentária: 10; 1014; 10.122.0074.2.091; 
10.125.0063.2.092; 10.302.0061.2.097; 10.302.0061.2.098; 1015; 
10.302.0061.2.115; 10.301.0062.2.106; 10.301.0064.2.108; 
10.301.0064.2.109; 10.302.0061.2.117; 10.302.0061.2.118; 
3.3.90.39.00; 3.3.90.39.17; 3.3.90.30.00; 3.3.90.30.25; Outros 
Serviços de terceiros pessoa jurídica. Assinatura: 14/09/2018.
AVISO DE ALTERAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS N° 2-006/2018. 
O município de Barcarena, Estado do Pará, através da Secretária 
Municipal de Educação e Comissão Permanente de Licitação, no uso 
das atribuições que lhes são conferidas, TORNA PÚBLICO, para que 
chegue ao conhecimento dos interessados, a ALTERAÇÃO do Edital 
do Processo Licitatório em destaque, cujo objeto é a execução de 
obras e serviços de engenharia para conclusão e complementação 
da construção de duas Creches, ambas padrão FNDE tipo B, zona 
urbana do município de Barcarena/Pa, conforme projetos, planilhas 
orçamentárias e demais documentos técnicos anexos ao edital, em 
obediência ao que determina o item 27, subitem 27.17 do Edital e 
Art. 21, § 4° da Lei n° 8.666/93. A alteração completa encontra-se 
disponível na sala da CPL, no endereço constante no preâmbulo do 
Edital, e também, poderá ser adquirida no portal da transparência 
da Prefeitura no seguinte endereço eletrônico: www.barcarena.
pa.gov.br/portal/licitacao. A alteração do Edital afeta a formulação 
das propostas, e por este motivo serão reabertos os prazos 
inicialmente estabelecidos no Edital, inclusive o dia de abertura 
da sessão, marcada para o dia 03/10/2018 às 08h30min, sendo 
remarcadapara o dia 19/10/2018 no mesmo horário. Waldemar 
Cardoso Nery Júnior - Presidente da CPL.


