
� gerais belém, quinta-feira, 5 de julho de 2o18

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
NOVO REPARTIMENTO

AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP nº 9/2018 - 028

Abertura dia 18/07/2018, às 09:00 horas, na sala de reuniões 
da Prefeitura, tipo Menor Preço por item, Objeto Registro de 
Preços para futura e eventual contratação de empresa para 
aquisição de materiais elétricos para a manutenção da Rede 
de iluminação Pública de Novo Repartimento. O edital en-
contra a disposição na CPL taxa de R$ 65,00, no horário de 
expediente, das 8:00hs às 12:00 horas, em dias úteis e no site 
www.novorepartimento.pa.gov.br. Novo Repartimento-PA, 
04/07/2018. Fernando Barros Lima - Pregoeiro oficial.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE MELGAÇO

Aviso de Cancelamento
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura 
Municipal de Melgaço avisa que por motivos de força 
maior o certame marcado para o dia 03/07/2018 
não aconteceu e por conveniência pública foi 
CANCELADO. CANCELADOS, pelos mesmos 
motivos, foram também os certames marcados para 
os dias 04 e 05 de julho de 2018. Os objetos serão 
readaptados e os termos de referências readequados 
e novos processos, oportunamente, serão publicados.

EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
1º LEILÃO: 19 de julho 2018 às 14h30min *. 2º LEILÃO: 31 de julho 2018 às 14h30min *. - *(horário de Brasília)

PÚBLICO LEILÃO de modo 
PRESENCIAL E ON-LINE Credor Fiduciário BANCO SANTANDER 
(BRASIL) S/A
Fiduciante é THIAGO MARECO DA SILVA, em PRIMEIRO LEILÃO (data/horário acima)
ou superior a R$ 292.093,81 atualizado conforme disposições 
contratuais),

, melhor descrito na matrícula nº 52.819 do 1º Registro de Imóveis de Belém/PA”. Imóvel ocupado. Venda em caráter 
“ad corpus” e no estado de conservação em que se encontra
SEGUNDO LEILÃO (data/horário acima)  R$ 195.264,93 

nos termos do art. 27, §2º da Lei 9.514/97). O leilão presencial ocorrerá no escritório 
da Leiloeira Os interessados em participar do leilão de modo on-line 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:


