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BELÉM, QUARTA-FEIRA, 23 DE DEZEMBRO DE 2015

mês de dezembro e o início 
do ano é o período em que 
pais matriculam seus � lhos 

nas escolas particulares. E a busca 
por descontos nas mensalidades 
do ano letivo de 2016 tem se inten-
si� cado com a crise econômica. 

A engenheira agrônoma Ra-
faelle Elgrably, 31 anos, foi ma-
tricular a � lha de 14 anos no se-
gundo ano do Ensino Médio em 
uma rede particular de educação 

e conseguiu ampliar o desconto 
que tinha. Rafaelle obteve 20% de 
abatimento para 2016. “O descon-
to no colégio ajuda muito”, disse 
Rafaelle.

Diretora-geral de uma rede par-
ticular de ensino médio, Daniela 
Garcia destaca que todos os respon-
sáveis têm pedido descontos nas 
mensalidades, independentemen-
te de o aluno ser antigo ou novato. 
“O que eu senti neste ano foi que 
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houve 
mais pe-
didos dos 
pais para des-
contos; e aquele 
que já está no colégio 
com desconto quer uma 
quantia maior”, atestou. 

Os descontos no colégio 
estão entre 5% e 20%. Mesmo 
com a crise, a procura por matrí-
culas no colégio em que Daniela 
trabalha está 35% maior do que 
no ano passado; a instituição de 
ensino já preencheu 77% das va-
gas para 2016. “Alguns pais espe-
raram para vir depois do dia 20, 
que foi o pagamento do 13º. Eles 
esperaram para fazer a matrícula 
e para já pagar a primeira parcela 
da taxa de material”, explicou. 

O colégio, que ainda aguarda o 
acordo entre o Sindicato dos Esta-
belecimentos Particulares de En-
sino do Pará (Sindepe) e o Procon, 
reajustou o valor das mensalidades 
em 8% - abaixo da inflação estima-
da para o período.

Para garantir a permanência de 
estudantes em unidades mais dis-
tantes do centro de Belém, a direto-

r i a 
deci-
diu não 
reajustar as 
mensalidades 
em uma unida-
de de Ananindeua. 
Para os alunos conti-
nuarem no colégio tam-
bém foi garantida a mesma 
taxa de matrícula com o valor 
de 2015, sem reajuste. 

“Se as mensalidades forem 
pagas antes do vencimento os 
estudantes têm descontos. E 
eles também podem conseguir 
descontos maiores através de 
um teste de seleção”, explicou. 
As matrículas se estendem até o 

dia 5 
de ja-
neiro e as 
aulas come-
çam no dia 11.

 Pais já começaram a matricular os fi lhos nas escolar particulares
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PREFEITURA MUNICIPAL 
DE GOIANÉSIA DO PARÁ

Aviso de Homologação
SRP - Adesão Nº 002-2015/SEMED

A Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará-PA torna 
pública que foi  homologado o objeto do Sistema de 
Registro de Preços -SRP-Adesão Nº 002-2015/SEMED 
-  Aquisição de mobiliário escolares constituídos de con-
junto aluno, mesa acessível e conjunto professor. Empresa: 
Milanflex Industria e Comercio de Móveis e Equipamentos 
Ltda - CNPJ: 86.729.324/0001-61 com o valor global de 
R$ 647.224,50 (Seiscentos quarenta sete mil duzentos 
vinte quatro reais e cinquenta centavos). Goianésia do 
Pará, 21 de Dezembro 2015. Maria do Socorro Castro 
Albuquerque - Presidente CPL/PMGP.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE GOIANÉSIA DO PARÁ

Aviso de Ratificação
Inexigibilidade N° 005-2015/PMGP

A Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará torna pública 
que foi Ratificado o objeto da Inexigibilidade n.º 005-
2015/PMPG, Solicitação de proposta de contratação de 
empresa de serviços cartorários. Tendo como Contratado 
a Empresa Cartório Unico Oficio do Município de Goia-
nesia do Pará - CNPJ: 10.867.107/0001-95 com o valor 
de R$ 35.412,00 (Trinta cinco mil quatrocentos e doze 
reais). Goianésia do Pará, 22 de Dezembro de 2015. 
João Gomes da Silva - Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE GOIANÉSIA DO PARÁ

Aviso de Homologação
Tomada de Preço Nº 001-2015/SEMED

A Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará-PA torna pú-
blica que foi homologado o objeto da Tomada de Preço N.º 
001-2015/SEMED, Contratação de empresa especializada 
em engenharia para a prestação de serviços de construção 
para conclusão da Escola de Ensino Infantil - Pro Infância, 
situada no bairro Santo Amaro, convênio nº 700130/2008, 
Ministério da Educação por um período de 05 (cinco) 
meses, tendo como critério de julgamento Menor Preço 
Global a empresa: AJAB Construções e Serviços Ltda-
-EPP -CNPJ: 18.537.554/0001-98 - valor: R$ 462.976,52 
(Quatrocentos sessenta dois mil novecentos setenta seis 
reais cinqüenta e dois centavos). Goianésia do Pará, 22 
de Dezembro de 2015. Maria do Socorro Castro Albu-
querque - Presidente CPL. 

Extrato de Contrato
Tomada de Preço 001-2015/SEMED - Contratante: Muni-
cípio de Goianésia do Pará- Prefeitura Municipal de Goia-
nésia do Pará (Pa)- Objeto: Contratação de empresa para 
prestação de serviços de construção para conclusão da 
Escola de Ensino Infantil - Pró Infância, situada no bairro 
Santo Amaro - convênio nº 700130/2008- Ministério da 
Educação por um período de 05 (cinco) meses., Contrato 
n.º 053/2015-SEMED Contratada: AJAB Construções e 
Serviços Ltda-EPP, Valor Total: R$ 462.976,52. Maria do 
Socorro Castro Albuquerque, Presidente da CPL.


