
� gerais Belém, quarta-feira, 17 de maio de 2o17

RDC Eletrônico nº 01/2016
Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publicada no 

Amazônia Jornal de 18/04/2017. Objeto: Contratação de empresa 
de engenharia para construção do Restaurante Universitário da 
Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará - Unifesspa, na Cidade 
Universitária (Unidade III), localizada no município de Marabá-PA.

Maiores informações pelo telefone (94) 2101-7149 ou através do 
e-mail: licitacao@unifesspa.edu.br.

LEANDRO MAIA TEIXEIRA
Presidente da Comissão

AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL 
E SUDESTE DO PARÁ
COMISSÃO ESPECIAL 
DE LICITAÇÃO

MINISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO

Processo nº. 23204.009104/2016-64.
Objeto: A presente licitação tem como objeto Registro de Preços eventual 
Aquisição de Material Permanente para atender a demanda da Unidade 
Acadêmica Experimental – UAE (Fazenda Experimental da Ufopa),
Total de Itens Licitados: 22
Local que poderá ser lida ou obtida à íntegra do Edital e seus anexos: 
www.comprasgovernamentais.gov.br e na Universidade Federal do Oeste do 
Pará - UFOPA – Amazônia Boulevard; Av. Mendonça Furtado, 2946, Sala 
504 - 5º andar – Fátima - CEP: 68040-050 – Santarém-Pará-Brasil. DCS/
PROAD/UFOPA – Diretoria de Compras e Serviços. Fone: (93)2101-6788 
Contato: Lidiane de Melo Araújo – e-mails: pregoes.dcs@ufopa.edu.br

Data limite para entrega das propostas: 05/06/2017, no Portal de Compras 
Governamentais: www.comprasgovernamentais.gov.br.
Abertura da Sessão Pública: 05/06/2017 às 09h00min (horário de Brasília).
Local da Sessão Pública: www.comprasgovernamentais.gov.br. UASG: 158515.

PREGÃO Nº13/2017

UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
OESTE DO PARÁ
CÓDIGO DA UASG: 158515 MINISTÉRIO DA 

EDUCAÇÃO

Pará tem 170 mil 
inscritos no Enem
ExamE faz a sElEção dE vagas Em cursos no Ensino supErior

O número de inscritos 
do Estado do Pará ao 
Exame Nacional do 

Ensino Médio (Enem) 2017 
já chega a quase 170 mil pes-
soas. De acordo com boletim 
de inscrições divulgado pelo 
Instituto Nacional de Estu-
dos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira (Inep), até às 
19 horas da última segunda-
feira (15) estavam inscritos 
169.359 estudantes paraen-
ses no Enem. O Pará é o sé-
timo Estado do Brasil com o 
maior número de inscritos. Já 
a última informação do total 
das inscrições -divulgada às 
15 horas de ontem pelo Inep- 
aponta que em todo o Brasil 
já se inscreveram 4.090.541. 
Os Estados com o maior nú-
mero de inscrições -assim 
como no ano passado- são 
São Paulo com 630.039; Mi-
nas Gerais, 371.798; Bahia, 
267.733; Ceará, 228.091 e 
Pernambuco, com 213.463. 

Nas região Norte, foram re-
gistradas 397.641 inscrições. O 
Pará é uma exceção da região, 
já que na maioria dos Estados 
do Norte é baixo o número de 
candidatos inscritos ao exa-

educação

O Instituto Janguiê Di-
niz foi inaugurado sábado 
(13) na cidade de Santana 
dos Garrotes (PB ). Para 
os moradores da região, a 
instituição vai ofertar bol-
sas de estudos para cursos 
de graduação a distância 
através da UNINASSAU - 
Centro Universitário Mau-
rício de Nassau, tais como 
administração, ciências 
contábeis, ciências aero-
náuticas, pedagogia, letras 
Inglês/Português, proces-
sos gerenciais, marketing, 
logística, gestão ambiental, 
gestão financeira, gestão 
hospitalar, gestão pública, 
gestão de recursos huma-
nos e gestão de qualidade. 
Também serão oferecidas 
bolsas de estudos para os 
cursos de capacitação, atra-
vés do Bureau de Cursos, e 
para cursos de informática. 
A instituição contará com 
estrutura de salas de estudo 
climatizadas, laboratório 
de informática, biblioteca, 
internet etc. 

Idealizado pelo empre-
endedor e fundador de um 
dos maiores grupos de edu-

cação particular do Brasil 
e que nasceu na cidade 
paraibana, José Janguiê 
Bezerra Diniz, o instituto 
irá desenvolver programas 
de alfabetização e forma-
ção superior; programas 
de estímulo à leitura e de 
fomento ao empreendedo-
rismo, além de dar apoio 
aos empreendedores indi-
viduais, com programas de 
microcrédito: “A educação 
transforma vida, histórias 
e destinos. Ela transformou 
a minha vida, minha his-
tória e meu destino e pode 
transformar a vida de todo 
mundo. Gostaria de ressal-
tar hoje a importância de 
educação na minha vida. A 
educação é um instrumen-
to libertador e transforma-
dor do indivíduo”, disse Di-
niz em seu discurso. 

Para participar dos cur-
sos do Instituto Janguiê 
Diniz em Santana dos 
Garrotes é necessário ser 
residente e ter concluído 
o ensino médio no muni-
cípio. Mais informações 
através do telefone (083) 9 
9672-4904.

Instituto Janguiê Diniz é 
inaugurado na Paraíba

NoVa eScoLa

 Nova sede da instituição na cidade de Santana dos Garrotes
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me. O Amazonas, que vem 
em seguida na região, com 
88.918 inscritos tem metade 
dos inscritos paraenses. Os ou-
tros Estados como Tocantins, 
Rondônia, Acre, Amapá, e Ro-
raima estão com os menores 
números de inscrições até o 
momento.

Os candidatos podem aces-
sar o sistema até sexta-feira, 
dia 19 de maio, às 23h59. A taxa 
subiu para R$ 82 e o boleto pre-
cisa ser pago até 24 de maio. As 
inscrições só podem ser feitas 
pelo site (www.enem.inep.gov.
br/participante) oficial. 

Os estudantes interessados 
em conseguir isenção preci-
sam comprovar a renda da 
família,  apresentando o Nú-
mero de Identificação Social 
(NIS), que identifica os cadas-
trados em programas sociais. 
O objetivo é evitar fraudes e 
garantir o direito aos que real-
mente precisam. 

A isenção da taxa está ga-
rantida aos concluintes do en-
sino médio em escolas públi-

cas e também contemplados 
pela Lei nº 12.799/2013, que 
dispõe sobre esse benefício nos 
processos seletivos de ingresso 
em cursos das instituições fe-
derais de educação superior. 
De acordo com o texto, podem 
solicitar isenção os concluintes 
de ensino médio em escola pú-
blica ou em escola privada com 
bolsa de estudos integral e que 
tenham renda igual ou inferior 
a um salário mínimo e meio 
por integrante da família.

seNHas
Neste ano, o sistema do 

Enem ganhou reforços de se-
gurança para evitar furtos de 
senha. Não será mais possível 
criar uma nova senha direto 
no próprio site, e o usuário re-
ceberá um alerta por e-mail 
quando sua senha for alterada.

O Enem 2017 será realizado 
em dois domingos consecuti-
vos: 5 e 12 de novembro.  A mo-
dificação integra uma lista de 
novidades divulgadas pelo Mi-
nistério da Educação (MEC).


