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Pregão Eletrônico SRP nº 45/GAP-BE/2020
Pregão Eletrônico SRP nº 45/GAP-BE/2020, tipo: Menor Preço. OBJETO: registro 
de preços para aquisição de material permanente: caminhões tanque, espargidor 
e basculante; rompedor hidráulico; micro trator; grupo gerador; betoneira e 
vassoura mecânica para atender as necessidades da COMARA, conforme Termo 
de Referência anexo I do Edital. ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: às 9:00h 
(Horário de Brasília), do dia 30 de julho de 2020, Entrega das Propostas: 13 
de julho de 2020. Edital: Disponível no site: www.comprasnet.gov.br. Maiores 
informações através dos Fone/fax: (91) 3204 – 9121 / 3204 – 9689 / 3243 - 1707.

CHRISTIANO PINTO MARÇAL Ten Cel Int
Ordenador de Despesas do GAP-BE

AVISO DE LICITAÇÃO

COMANDO DA AERONÁUTICA
GRUPAMENTO DE APOIO 
DE BELÉM

MINISTÉRIO DA 
DEFESA

SESAU
Secretaria Municipal 
de Saúde

Prefeitura 
Municipal de 
Ananindeua

 EXTRATO DA ATA REGISTRO DE PREÇO
PREGÃO ELETRÔNICO-SRP N° 005/2020-PMA. SESAU

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.601/2020
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde – SESAU- Prefeitura Municipal de Ananindeua/PMA. 
CNPJ: 11.941.767/0001-31.
Objeto: Registro de Preço para a futura e eventual Contratação de empresa especializada 
na prestação de serviços continuados de Soluções Informatizadas e Integradas para Apoio a 
Gestão e os serviços afins como implantação, treinamento, manutenção, Locação de 
equipamentos necessários para automação e gestão dos processos operacionais e de 
atendimento, para atender as demandas da estrutura da Secretaria Municipal de Saúde de 
Ananindeua – SESAU. Empresa vencedora: NUSA DO ESPIRITO SANTO LTDA CNPJ: 
05.532.426/0001-00 Lote I no valor de: R$ 12.213.200,00 (doze milhões duzentos e treze 
mil duzentos reais)
A íntegra da Ata encontra-se disponível no site: www.tcm.pa.gov.br

Ananindeua/PA, 09 de julho de 2020.
EDILENE DE NAZARÉ MESQUITA BASTOS

Pregoeira CPL/SESAU/PMA

A volta para Belém no se-
gundo � nal de semana 
de julho estava com o 

trânsito � uindo tranquila-
mente, por volta das 18 horas 
do domingo, 12, com 40 veí-
culos passando por minuto 
na Barreira do Departamento 
Estadual de Trânsito (Detran) 
de Ananindeua. Às 17 horas, 
teve início a reversão de uma 
faixa da BR-316 que fez com 
que a rodovia passas-
se a contar com qua-
tro faixas no acesso 
à Região Metropoli-
tana, aumentando a 
� uidez. A perspecti-
va do diretor técnico e ope-
racional do Detran, Bento 
Gouveia, era de que o tráfego 
na volta para casa atingisse o 
pico entre às 19 e 21 horas. O 
órgão emitiu 963 autuações 
de trânsito e registrou dois 
acidentes leves, entre a quin-
ta-feira, 9, e às 18 horas do 
domingo, em todo o Estado. 
Seis condutores foram presos 
por violar a Lei Seca.

O segundo � nal de semana 
da Operação Verão 2020, cuja 
� scalização se iniciou na úl-
tima quinta-feira, demonstra 
que muitos belenenses perde-
ram o medo da pandemia pela 
Covid-19 e partiram em dire-
ção aos balneários. “Os núme-
ros do veraneio estão idênticos 

aos de 2019”, a� rmou Gouveia. 
O movimento de saída e retor-
no a Belém no último � nal de 
semana foi cerca de 30% supe-
rior ao registrado no primeiro 
� nal de semana de julho, se-
gundo ele. Porém, o fato das 
prefeituras de alguns municí-
pios ainda não ter liberado a 
entrada de ônibus de turismo 
com banhistas, gerou recla-
mação diminuindo o público 

nas praias, informa o 
diretor.

IMPRUDÊNCIA
Os dois aciden-

tes registrados entre a 
quinta-feira e o domingo 
(até às 18 horas), não tive-
ram vítimas, mas somente 
danos materiais. Um deles 
ocorreu no domingo, na 
PA-444 que dá acesso a Sa-
linópolis, e o outro, na últi-
ma quinta-feira, na PA-391, 
que leva à Ilha de Mosquei-
ro. Já sobre as autuações 
feitas no mesmo período, 
em todo o Estado, foram li-
deradas pelo excesso de ve-
locidade nas vias, infração 
cometida por 300 conduto-
res, ou seja, quase a meta-
de do total contabilizado. 

As outras infrações regis-
tradas foram por condução de 
motocicleta sem capacete, di-

Movimento 30% maior
SEGUNDO AGENTE, APESAR DO FLUXO TRANQUILO, AS PESSOAS ESTÃO RELAXANDO E VIAJANDO MAIS NA PANDEMIA

OPERAÇÃO VERÃO

  Órgãos de trânsito registraram o tráfego de 40 veículos por minuto às 17h e foi aplicada a reversão de faixa na BR
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faixa da BR-316 que fez com mação diminuindo o público 

rigir sem a Carteira Nacional 
de Habilitação (CNH), transi-
tar com o farol apagado nas ro-
dovias e circular com o veículo 
com licenciamento anual em 
atraso. Dentre as 31 autuações 
de condutores por dirigir sob a 
in� uência de álcool, seis � ca-
ram presos, sendo três em Sa-
linópolis e três em Barcarena, 
conforme os dados repassados 
pelo Detran.

O órgão atua com 230 agen-
tes de educação e � scalização 
distribuídos em 35 municípios 
para garantir a segurança viá-
ria dos veranistas. O trabalho 

consiste em ordenar o � uxo 
nas estradas e acessos aos bal-
neários, além de assegurar o 
cumprimento das medidas de 
enfrentamento da Covid-19, 
conforme decreto estadual e as 
diretrizes dos municípios.

Os agentes de � scalização 
também estão empenhados 
na Operação Lei Seca, cujo 
objetivo é combater a com-
binação nociva entre álcool 
e direção. Até o momento, 31 
condutores foram autuados 
por dirigir sob in� uência de 
álcool. Já em nove conduto-
res o nível de álcool ultrapas-

sou 0,34mg/l, con� gurando 
crime de trânsito e não mais 
uma simples infração, levan-
do-os à prisão. 

“Nosso trabalho é redu-
zir os riscos, fazer com que as 
pessoas cheguem ao seu des-
tino com segurança. Por isso 
a tolerância é zero em relação 
à alcoolemia. A equipe de Edu-
cação do órgão faz o trabalho 
preventivo, de conscientização 
dos condutores, que, em mui-
tos casos, dá resultado, com as 
pessoas respeitando a lei”, co-
menta o diretor técnico Bento 
Gouveia.


