
4 GERAIS BEL ÉM, QUINTA-FEIRA, 27 DE JULHO DE 2O17

EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIAÇ
1º LEILÃO: 09 de agosto de 2017, às 15h30min*. 2º LEILÃO: 16 de agosto de 2017, às 15h30min*. (*horário de Brasília)

PÚBLICO LEILÃO de modo PRESENCIAL E ON-LINE  o  e mo  
d  e    o  e o  o d  e o Credor Fiduciário BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A     
o  e mo  do me o  de  o Fiduciante é JORGE AVELAR MOREIRA, o o  o   

em PRIMEIRO LEILÃO (data/horário acima)  om e m mo  o  e o   R$ 273.370,09 e o  e e e  e   e e o  e
e e  e  e o e e o  atualizados conforme disposições contratuais), o m e  o do e o Apartamento nº 206, Torre Felicidade, do 

Bloco D, com 84,2200m² de área privativa; 10,8000m² área privativa acessória e perfazendo uma área total de 128,4393m², com direito ao uso de 01 rr
va a de ara em identi cada pelo nº 111, do leno esidencial , situado na mar em es uerda da odovia B 316, airro entro em Ananindeua

A, melhor descrito na matrícula nº 31.381 do 1º Ofício de Registro Imóveis de Ananindeua/PA”. Imóvel ocupado. Desocupação por conta 
do arrematante. Venda em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que se encontra  o o  e em me o e o, 

 de de  de do o SEGUNDO LEILÃO (data/horário acima)
p

, om e m mo  o  e o  R$ 193.864,22 e o e o e  e  
 o e o  e e e  e o e  e e e o  e o  nos termos do art  2 , 2º da ei 9 14 9 ). O leilão presencial ocorrerá 

no escritório da Leiloeira  Os interessados em participar do leilão de modo on-line, de e o e d  o e o e oe om ,
encaminhar a documentação necessária para liberação do cadastro 24 horas do início do leilão  Forma de pagamento e demais condições
de venda VEJA A INTEGRA DESTE EDITAL NO SITE: o e oe om  o m e  e o e  

Companhia de
Saneamento do

 Pará 

AVISO DE ABERTURA
TOMADA DE PREÇOS N° 003/2017 – CPL/COSANPA

OBJETO: A presente licitação tem como objeto, sob regime de empreitada integral, do tipo 
“TÉCNICA E PREÇO”, a Contratação de empresa de engenharia especializada em projetos
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de saneamento básico para elaboração de Projeto Básico para Ampliação do Sistema de 
Abastecimento de Água do Setor Águas Lindas e Setor Uirapuru, no município de Ananindeua,
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no Estado do Pará. Conforme Termo de Referência nº 007/2017 –USPA/DET – COSANPA (Anexo 
I), e demais anexos, que são partes integrantes e indivisíveis deste instrumento convocatório.
DATA DE ABERTURA: 30 de agosto de 2017
HORÁRIO: 09h00 (nove) horas. FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 17.512.1325.1871
NATUREZA DAS DESPESAS: 45.90.65. FONTE: 0106 (OGU) 
CONTRATO DE FINANCIAMENTO: 408.647-46
Local: na sede da Companhia de Saneamento do Pará – COSANPA, localizada na Av. 
Magalhães Barata, nº 1201, bairro: São Brás, CEP: 66060-901, Belém/PA.
O Edital e seus anexos estão disponíveis, no site da Companhia de Saneamento do Pará -
COSANPA (www.cosanpa.pa.gov.br), ou ainda junto a Comissão de licitação, no horário de 
08h00 às 12h00 e de 14h00 às 17h00.

Belém/PA, 25 de julho de 2017.
Ana Beatriz de Souza Oliveira

Presidente da Comissão Permanente de Licitação
Abraão Benassuly Neto

Presidente da Companhia de Saneamento do Pará - COSANPA

Companhia de
Saneamento do

 Pará

AVISO DE ABERTURA
TOMADA DE PREÇOS N° 002/2017 – CPL/COSANPA

OBJETO: A presente licitação tem como objeto, sob regime de empreitada integral, do tipo
“TÉCNICA E PREÇO”

p
, a Contratação de empresa de engenharia especializada em projetos

de saneamento básico para elaboração de projeto executivo para melhoria e ampliação do 
sistema de abastecimento de água da cidade de Castanhal, no estado do Pará, conforme 
projeto básico disponível e o cadastro das unidades do sistema existente, a ser fornecidos
pela COSANPA. Conforme Termo de Referência nº 001/2017 –USPA/DET – COSANPA (Anexo 
I), e demais anexos, que são partes integrantes e indivisíveis deste instrumento convocatório.
DATA DE ABERTURA: 31 de agosto de 2017. HORÁRIO: 09h00 (nove) horas.
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:

g
 17.512.1325.1871. NATUREZA DAS DESPESAS: 45.90.65 

FONTE: 4121 (GEP); 0130 (FGTS). CONTRATO DE FINANCIAMENTO: 350.295-53
Local: na sede da Companhia de Saneamento do Pará – COSANPA, localizada na Av. 
Magalhães Barata, nº 1201, bairro: São Brás, CEP: 66060-901, Belém/PA.
O Edital e seus anexos estão disponíveis, no site da Companhia de Saneamento do Pará-
COSANPA (www.cosanpa.pa.gov.br), ou ainda junto a Comissão de licitação, no horário de
08h00 às 12h00 e de 14h00 às 17h00.

Belém/PA, 25 de julho de 2017.
Ana Beatriz de Souza Oliveira

Presidente da Comissão Permanente de Licitação
Abraão Benassuly Neto

Presidente da Companhia de Saneamento do Pará - COSANPA

Sistema de Registro de Preços
Pregão Eletrônico nº. 10/2017

OBJETO: “Prestação de serviço de mão-de-obra temporária, com jornada de 40 (quarenta) horas semanais diurnas, para suprir 
a carência de empregados nas unidades da capital e interior, causadas pela cobertura de férias, licenças médicas e outros 
afastamentos legais, ou acréscimo extraordinário de serviços, por meio de SRP – Sistema de Registro de Preços”. EDITAL E
INFORMAÇÕES poderão ser obtidos: na CPL da ECT/DR/PA - Av. Presidente Vargas, 498, 4º andar – Belém/PA. Fone/Fax: 
(91) 3211-3069 / 3211-3146, no horário de 08h às 12h e 14h às 17h; pelo e-mail: pacpl@correios.com.br ; ou pela internet
www.correios.com.br ou www.licitacoes-e.com.br. Sessão Pública no site www.licitacoes-e.com.br. Recebimento das propostas 
até às 09:00h de 10/08/2017. Início da disputa de preços às 10:00h de 10/08/2017. 

MARÍLIA HELENA MEIRELES SANTOS
PRESIDENTE DA CPL

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO PARÁ

AVISO DE ABERTURA SRP

MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA, 

INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES
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