
4 gerais Belém, quarta-feira, 22 de maio de 2019

A uditores fiscais se mo-
bilizaram, na manhã 
de ontem, em um ato 

de protesto organizado pela 
Delegacia Sindical do Pará 
(DS-PA) do Sindifisco Nacio-
nal contra mudanças na le-
gislação que “que dificultam 
punição de fraude, lavagem 
de dinheiro e corrupção”. 

A mobilização, realizada 
em frente à Delegacia da Recei-
ta Federal (DRF), em Belém, foi 
contra as modificações na Me-
dida Provisória (MP) 870, que 
reestruturou órgãos do Gover-
no Federal e está prestes a ser 
votada no Congresso. 

Conforme explicou o presi-

dente da DS-PA, Sérgio Pinto, 
nos trabalhos rotineiros da Re-
ceita Federal, referentes à tri-
butação, é possível identificar 
fraudes e diferentes indícios de 
criminalidade. 

Em alguns casos, por exem-
plo, as atividades ilegais estão 
ligadas à corrupção de agentes 
públicos. Os auditores têm au-
tonomia para enviar a suspeita 
de crimes não fiscais - como 
corrupção, lavagem de dinhei-
ro e organização criminosa 
- para o Ministério Público 
Federal (MPF) e à polícia, que 
podem decidir abrir ou não in-
vestigação do caso.

Com a mudança na MP, os 

profissionais da Receita pas-
sariam a ser proibidos de in-
vestigar as irregularidades. De 
acordo com o texto da emenda, 
também fica vedado o com-
partilhamento de dados entre 
os auditores e outros órgãos 
sem ordem judicial. 

“É uma prática normal no 
nosso trabalho. Como não so-
mos investigadores, repassa-
mos as informações apuradas 
ao MPF, que poderá dar melhor 
prosseguimento ao caso. Até o 
cidadão comum pode fazer esse 
tipo de denúncia, e agora sere-
mos inibidos do processo. É um 
absurdo”, destacou o presidente.

Pinto ainda disse que con-

sidera que a emenda é “jabuti” 
dentro da chamada “reforma 
administrativa”. “Esse ponto 
não deveria existir na MP. Não 
tem nada a ver com a reforma, 
não deveria estar ali, é apenas 
uma articulação do governo”, 
opinou. 

Durante o ato realizado on-
tem, os participantes debateram 
sobre as alterações que inibem o 
auditor fiscal de denunciar práti-
cas criminosas. “Nós não vamos 
aceitar que esse tipo de imposi-
ção embarace o trabalho dos au-
ditores”, garantiu. A mobilização 
é nacional e, aqui no Pará, con-
tou com o apoio do Sindifisco e 
de outras entidades.

Auditores protestam
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em belém

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desenvolvimento Social

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 9-027/2019

Após análise conjunta deste Gabinete do Exm°. Sr. Prefeito Municipal e da Pregoeira, responsável 
pelo PREGÃO ELETRÔNICO N°. 9-027/2019, e considerando a publicidade dada ao processo 
licitatório, o qual foi devidamente publicado o extrato no quadro de avisos da Prefeitura em 
25/04/2019, no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará da FAMEP, Ano X, n°. 2221, pág. 
7, Diário Oficial da União – DOU seção 3 nº 80 pág. 224; Amazônia Jornal, ano XIX, nº 6.892, pág. 
08 e no Comprasnet, todos de 26.04.2019, em conformidade com o Art. 21 da Lei nº. 8.666/93, Art. 
4º, inciso I da Lei n°. 10.520/2002 e Art. 11, inciso I do Decreto Municipal n°. 0858/2013-GPMB. 
Sendo assim, decido pela HOMOLOGAÇÃO do resultado do pregão em destaque, para o para o 
registro de preços para contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de 
desinsetização, desratização, descupinização, limpezas de forro, caixas d’água e fossa séptica, 
para atender a Semed, em conformidade com o termo de referência e demais anexos. Empresa 
vencedora e valor: 1 - MACHADO E MOREIRA LTDA – R$ 137.500,00; 2 - JULIETA LUCIA LOPES 
– R$ 105.00,00; 3 - SERVISAM - SERVICOS DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE LTDA – R$ 
69.000,00; AGUA NORTE - TRATAMENTO DE AGUA E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA – R$ 
267.780,00. Barcarena, 20 de Maio de 2019. 

Antônio Carlos Vilaça - Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desenvolvimento Social

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 9-030/2019

Objeto:  Registro de preços para eventual e futura contratação de empresa para prestação de serviço 
em desenvolvimento de sistemas integrados de gestão educacional aplicado exclusivamente ao setor 
público com fornecimento de licença de uso de software por prazo determinado (locação), incluindo 
serviços de implantação, conversão de dados legado, treinamento, suporte e atendimento técnico de 
todos os sistemas/módulos fornecidos, conforme seu termo de referência e demais anexos; abertura: 
04/06/2019 às 08h30min; o edital encontra-se disponível na sala da cpl, no prédio da prefeitura, sito à 
avenida cronge da Silveira, nº 438 - Altos, Bairro Comercial, CEP: 68.445-000; O edital também poderá 
ser adquirido, gratuitamente, no portal da transparência da Prefeitura no seguinte endereço: 
www.barcarena.pa.gov.br/portal/licitacao

Waldemar Cardoso Nery Junior
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desenvolvimento Social

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 9-031/2019

Objeto: Registro de preços para aquisição de extintores, recargas e tripés, conforme seu termo de 
referência e demais anexos; abertura: 04/06/2019 às 08h30min. O Edital e seus anexos estarão à 
disposição dos interessados nos sítios www.comprasgovernamentais.gov.br (UASG 980425) e 
www.barcarena.pa.gov.br/portal/licitacao; e no Departamento de Licitações e Contratos (CPL), 
sito a Prefeitura Municipal de Barcarena, localizada na Avenida Cronge da Silveira, nº 438 – Prédio 
da Prefeitura – Altos, Bairro Comercial, CEP: 68.445-000, Barcarena/PA.

THAIS SILVA QUARESMA
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desenvolvimento Social

TORNA SEM EFEITO – AVISO DE HOMOLOGAÇÃO.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9-027/2019

Objeto: Registro de preços para contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de 
desinsetização, desratização, descupinização, limpezas de forro, caixas d’água e fossa séptica, 
conforme seu termo de referência e demais anexo. A Prefeitura Municipal de Barcarena/PA, através 
da Comissão Permanente de Licitação, no uso de suas atribuições legais, torna sem efeito a 
publicação do Aviso acima, circulado no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, Ano X, n°. 
2235, pág. 14, Diário Oficial da União nº 94 pág. 197 e no Amazônia jornal pág 4, ambos de 
17/05/2019, pois a matéria foi publicada equivocadamente. Barcarena/PA, 20 de Maio de 2019. 

Antônio Carlos Vilaça -Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANNACH
AVISO DE ADIAMENTO

Pregão Presencial nº 016/2019
A Prefeitura Municipal de Bannach - PA, por intermédio do seu pregoeiro, nomeado através da portaria nº 011/2019, tendo 
em vista o que consta no processo administrativo:nº021/2019, oriundos para Secretaria Municipal de saúde, nos termos da 
lei 8.666/93 e alterações posteriores, AVISA aos interessados que o Pregão Presencial nº 016/2019, tendo como objeto: Re-
gistro de preços para futura e eventual Aquisição de Medicamentos Básicos, Controlados, Material Hospitalar, Reagentes de 
Laboratório, Materiais Odontológico, para serem utilizados no atendimento à Saúde Pública do Município de Bannach - PA, 
prevista para o dia 24/05/2019, as 10:00hs, FICA ADIADO “SINE DIE”, motivado pela necessidade de alterações no edital. 
Os interessados poderão no horário das 07h00min às 14h00min, nos dias normais de expediente, obter demais informações, 
na sala da CPL - Prefeitura Municipal de Bannach - PA, situada na Avenida Paraná nº27 - Centro - Bannach - PA, fone: 94 
3305-1202, 21 de maio de 2019. Advaldo Rodrigues da Silva - pregoeiro.

AVISOS DE LICITAÇÃO
O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Bannach - PA, nomeado através da portaria nº011/2019, avisa aos interessados 
que realizará licitações no seguinte endereço: Av. Paraná nº27 - Centro - Bannach - PA, CEP: 68.388-000 - (sala da CPL), 
na modalidade:

PREGÃO PRESENCIAL nº 013/2019
Tipo Menor Preço. No dia 05 de junho de 2019, às 10:00 horas. Objeto: Aquisição de peças e assessórios e material elétricos 
para serem utilizados pela frota de veículos, caminhões, ônibus e maquinas pesadas da prefeitura municipal de Bannach - PA 
e suas secretarias, exercício 2019. Cópias dos Editais serão obtidas através do e-mail cplbannach@outlook.com ou ainda 
na sala da Comissão de Licitação, no endereço acima, no horário de 08:00 as 14:00, de segunda a sexta, exceto feriado.
Bannach - PA, 21 de maio de 2019. Advaldo Rodrigues da Silva - Pregoeiro - Portaria nº011/2019.

COMPLEXO HOSPITALAR UFPA-EBSERH - UNIDADE HOSPITAL BETTINA 
FERRO DE SOUZA, torna público aos interessados que realizará processo 
licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por ITEM, 
conforme descrito abaixo:

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO nº.007/2019 - OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS. 
(Conforme anexo I do Edital).
Data da Abertura: 04/06/2019 – Horário: 09:00h (Horário de Brasília).
OBS: O Edital encontra-se acessível no Site: www.comprasnet.gov.br

Belém (Pa), 22 de maio de 2019
PAULO ESTÊVÃO LOPES DE SOUZA

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO

COMPLEXO HOSPITALAR UFPA-EBSERH
UNIDADE HOSPITAL BETTINA FERRO DE SOUZA


