
2 gerais Belém, sexta-feira, 3 de setemBro de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 20210345 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/2021-PE/SRP
Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA 
FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO 
DE VEICULOS LEVES, VISANDO ATENDER 
AS NECESSIDADES DA PREFEITURA  
MUNICIPAL DE SOURE/PA. Assinatura da 
Ata: 26/08/2021. Vigência: 12 (doze) meses 
a contar da assinatura. Empresa adjudicada e 
homologada: OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA, 
INSCRITA NO C.N.P.J. nº 13.094.409/0001-66, 
vencedora com o valor global estimado de R$ 
107.348,00. A ata com  os preços e demais 
especificações encontra-se disponibilizada para 
consulta na Prefeitura Municipal de SOURE/PA 
no setor de Licitações.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 20210333 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2021-PE/SRP
Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA 
E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NA  PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA PNEUS 
E CÂMARAS DE AR DOS VEÍCULOS DA 
FROTA MUNICIPAL, VISANDO ATENDER A 
NECESSIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SOURE/PA. Assinatura da Ata:24/08/2021. 
Vigência: 12 (doze) meses a contar da 
assinatura. Empresa adjudicada e homologada: 
MARCIO FERNANDES LEAL 69305862268, 
INSCRITA NO C.N.P.J. nº 27.176.294/0001-
63, vencedora com o valor global estimado de 
R$ 78.000,00. A ata com  os preços e demais 
especificações encontra-se disponibilizada para 
consulta na Prefeitura Municipal de SOURE/PA 
no setor de Licitações.

A ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA., CNPJ 
06.167.730/0005-91, torna público que recebeu da 
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE JURUTI 
a ASV nº 17/2021, com validade até 01/09/2022, 
processo n° 51/2021, para realizar atividade de 
Supressão Vegetal para abertura de acesso para pesquisa 
mineral, dentro do limite das áreas requeridas nos 
processos DNPM nº 850.576/2017 e nº 850.577/2017, 
localizada/o na mina Juruti, no município Juruti/PA.

ROTA 391 COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS 
LTDA, CNPJ: 07.580.024/0001-06 - torna público 
que recebeu da Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
– SEMMA, Licença de Operação - LO N° 0007/2021, 
validade de 365 dias, para atividade de Comércio Varejista 
de Combustíveis para veículos automotores, localizado 
na Rodovia Augusto Meira Filho, km 13, s/nº, bairro Pau 
d’arco, no Município de Santa Barbara/PA.

Cynthia Charone

O Grupo Cynthia Charo-
ne inaugurou, na tarde 
desta quinta-feira (2), 

mais uma unidade de aten-
dimento. Instalada no galpão 
Boulevard das Artes, na Esta-
ção das Docas, a Estação Cyn-
thia Charone - Saúde, Arte e 
Cultura é um projeto pioneiro 
na região Norte do país, e tem 
como objetivo a valorização 
das terapias artísticas na saú-
de, promovendo o controle do 
estresse, a estimulação cogni-
tiva comportamental através 
das artes e fortalecendo o pilar 
das conexões sociais. 

“Esse espaço veio como um 
presente de Deus, num mo-
mento em que a gente estava 
precisando que os idosos re-
tornassem para um ambiente 
amplo, de preferência ao ar 
livre, para desenvolver suas 
atividades, e tudo isso acom-
panhados por profissionais 
da área da saúde, musicote-

rapeutas, arteterapeutas, te-
rapeutas ocupacionais e psi-
cólogos. É um trabalho inter 
e multidisciplinar orientado 
pela geriatria e a gerontolo-
gia, e acompanhado de perto 
por cada profissional da área”, 
afirma a médica especialis-
ta em Gerontologia, Cynthia 
Charone. 

Para a inauguração do 
novo polo foi montado um 
circuito de apresentações ar-
tísticas com a participação de 
integrantes dos programas de 
envelhecimento “Viver Mais” 
e “Vitalidade”, desenvolvidos 
pelo grupo Cynthia Charo-
ne. A programação se iniciou 
com a bênção do espaço onde 
funcionará a nova unidade, 
seguida por um cortejo que 
reuniu música, canto, dança 
e teatro, convidando os visi-
tantes da Estação das Docas a 
celebrar a melhor idade. 

“Hoje é o primeiro dia que 

a gente vai ter um evento de-
pois de um ano e sete meses. 
Está sendo um momento de 
reencontro com cada um de-
les. É o retorno do seu prota-
gonismo, do seu empodera-
mento, do seu ressignificado. 
É um momento de reencontro 
com a vida” ressalta Charone. 

Na avaliação de Merio Nu-
niz, diretor administrativo 
do Grupo Cynthia Charone, 
o novo polo será uma impor-
tante fonte de informação 
para quem passar pelo local. 

“Para nós, ter uma unida-
de em um lugar tão simbólico 
para Belém, é de uma grande-
za especial. A possibilidade 
de trazermos a arte, a cultura, 
isso tudo lincado à saúde, é 
uma realização muito gran-
de, principalmente por po-
dermos estender aos idosos 
a oportunidade de receber 
atenção, cuidado e afeto”, 
acrescenta.

Grupo inaugura 
mais um espaço
Unidade fica no boUlevard das artes, na estação das docas

  Instalada no Boulevard das Artes, a Estação Cynthia Charone - Saúde, Arte e Cultura é um projeto pioneiro no Norte
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O Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) já tem cinco votos 
a favor da reabertura do pra-
zo de inscrições para o Exa-
me Nacional do Ensino Mé-
dio (Enem) e da garantia de 

gratuidade a estudantes po-
bres ainda que não tenham 
justificado falta no exame 
relativo a 2020, realizado em 
janeiro deste ano devido à 
pandemia. 

Os votos a favor foram dos 
ministros Alexandre de Mo-
raes, Edson Fachin, Ricardo 
Lewandowski e Cármen Lú-
cia, que acompanharam o 
relator do caso, Dias Toffoli.

Cinco ministros votam por gratuidade


