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PREFEITURA MUN. DE PARAGOMINAS 
DECRETO MUNICIPAL Nº 49, DE 18 DE JUNHO DE 2021 

 
DECLARA DE UTILIDADE PUBLICA, PARA 
FINS DE DESAPROPRIAÇÃO EM FAVOR DO 
MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS, PARTE QUE 
ESPECIFICA DO IMÓVEL COM EDIFICAÇÃO 
NA ÁREA DO CONTEXTO CONSTRUTIVO 
DENOMINADO SHOPPING PARICÁ, 
LOCALIZADO NA AV. TAMANDARÉ, BAIRRO 
CENTRO (RODOVIA PA-125). 

  
O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS, Estado do 
Pará, no uso de suas atribuições legais, com fundamentos no art. 5°, 
inciso XXIV da Constituição Federal, no art. 5º, alínea “m” do 
Decreto-Lei n°-3.365/4 e, ainda,nos artigos 12, incisos V, VII e VIII, 
81, XII e 85, I, “e” da Lei Orgânica Municipal, 
  
DECRETA: 
  
Art. 1º.Fica DECLARADO A UTILIDADE PÚBLICA, para fins de 
desapropriação amigável ou judicial, parte destacada do imóvel 
componente do contexto construtivo do Shopping Paricá, localizado 
na Avenida Tamandaré, Bairro Centro (Rodovia PA-125), no 
município de Paragominas / PA, com as seguintes especificações: 
ÁREA DESCOBERTA, destinada a estacionamento de Veículos de 
Passeio (automóveis), em forma de “L” com as seguintes medidas e 
confrontantes, inicia-se a descrição desse perímetro no vértice M1, 
localizado na esquina da Rua Palmeira Imperial com a Av. Dos 
Flamboyants, deste segue confrontando com a Av. Dos Flamboyants 
numa distância de 180,14 metros até o vértice M2, localizado na 
esquina da Av. Dos Flamboyants com a Av. Dos Paricás , deste segue 
confrontando com a Av. Dos Paricás, numa distância de 93,06 metros 
até o vértice M3, deste segue convergindo a 90º na direção Noroeste 
numa distância de 95,66 metros até o vértice M4, deste segue 
convergindo a 90º na direção Sudoeste numa distância de 46,24 
metros até o vértice M5, deste segue convergindo a 90º na direção 
Noroeste numa distância de 83,11 metros até o vértice M6, deste 
segue confrontando com a Rua Palmeira Imperial numa distância de 
137,80 metros até o vértice M1, ponto inicial da descrição desse 
PERÍMETRO que totaliza 636,01 m e perfaz uma ÁREA 
DESCOBERTA PAVIMENTADA com 20.448,56 m². ÁREA 
COBERTA, com forma irregular com as seguintes medidas e 
confrontantes, inicia-se a descrição desse perímetro no vértice N1, 
localizado na linha de divisa M5 – M6 da descrição anterior (ÁREA 
DESCOBERTA), deste segue confrontando com a dita linha M5 – M6 
numa distância de 72,90 metros até o vértice N2, deste segue 
convergindo a 90º na direção Sudoeste numa distância de 32,70 
metros até o vértice N3, deste segue convergindo a 90º na direção 
Noroeste numa distância de 0,13 metros até o vértice N4, deste segue 
convergindo a 90º na direção Sudoeste numa distância de 7,48 metros 
até o vértice N5, deste segue convergindo a 90º na direção Sudeste 
numa distância de 23,35 metros até o vértice N6, deste segue 
convergindo a 90º na direção Nordeste numa distância de 8,20 metros 
até o vértice N7, deste segue convergindo a 90º na direção Sudeste 
numa distância de 40,85 metros até o vértice N8, deste segue 
convergindo a 90º na direção Sudoeste numa distância de 40,90 

metros até o vértice N9, deste segue convergindo a 90º na direção 
Noroeste numa distância de 24,30 metros até o vértice N10, deste 
segue convergindo a 90º na direção Nordeste numa distância de 0,35 
metros até o vértice N11, deste segue convergindo a 90º na direção 
Noroeste numa distância de 16,15 metros até o vértice N12, deste 
segue convergindo a 90º na direção Nordeste numa distância de 8,10 
metros até o vértice N13, deste segue convergindo a 90º na direção 
Noroeste numa distância de 8,25 metros até o vértice N14, deste segue 
convergindo a 90º na direção Nordeste numa distância de 15,93 
metros até o vértice N15, deste segue convergindo a 90º na direção 
Noroeste numa distância de 23,32 metros até o vértice N16, deste 
segue convergindo a 135º na direção Oeste numa distância de 5,85 
metros até o vértice N17, deste segue convergindo a 90º na direção 
Sul numa distância de 2,91metros até o vértice N18, deste segue 
convergindo a 90º na direção Oeste numa distância de 11,38 metros 
até o vértice N19, deste segue convergindo a 90º na direção Norte 
numa distância de 8,93 metros até o vértice N20, deste segue 
convergindo a 90º na direção Oeste numa distância de 28,28 metros 
até o vértice N21, deste segue convergindo a 90º na direção Norte 
numa distância de 5,64 metros até o vértice N22, deste segue 
convergindo a 135º na direção Nordeste numa distância de 32,01 
metros até o vértice N23, deste segue convergindo a 90º na direção 
Noroeste numa distância de 24,45 metros até o vértice N24, deste 
segue convergindo a 90º na direção Nordeste numa distância de 40,42 
metros até o vértice N1, ponto inicial da descrição desse 
PERIMETRO que totaliza 482,78 m e perfaz uma ÁREA COBERTA 
de 13.372,28 m². 
Art. 2º. O imóvel será incorporado ao Patrimônio do Município e 
destinado à construçãodo Centro Administrativo da Prefeitura 
Municipal de Paragominas, sede de órgãos municipais, em 
conformidade com o art. 5º, “m”, do Decreto-Lei n. 3.365/41. 
Art. 3º. O presente Decreto não gera qualquer expectativa de direito, 
podendo ser revogado a qualquer tempo, com base na oportunidade e 
conveniência da Administração Pública. 
  
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
  
JOÃO LUCÍDIO LOBATO PAES 
Prefeito Municipal de Paragominas (PA) 
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PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 9/2021-010701 
 
Câmara MUNICIPAL DE PORTEL 
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 9/2021-010701 
A Câmara Municipal de Portel/PA torna público o processo licitatório 
a seguir: Processo Nº 9/2021-010701. Objeto: Registro de preço para 
eventual aquisição de passagens fluviais em atendimento as 
necessidades da Câmara Municipal de Portel/PA, conforme 
quantitativos e especificações constantes no Edital e seus anexos. 
Maiores Informações no Endereço: Av. Floriano Peixoto, 415, Centro, 
Portel/PA ou https://www.licitanet.com.br e 
https://www.tcm.pa.gov.br/. Abertura da sessão: 01/07/2021 às 09h00 
no site www.licitanet.com.br. 
  
ALEX TRINDADE BARBOSA 
Pregoeiro 
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