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com 3,2% turistas. Deles, 51,87% 
eram do sexo feminino e 48,13% 
masculino tendo faixa etária de 
18 a 25 anos (8,86%), de 26 a 34 
anos (24,48%), de 35 e 50 anos 
(39,1%), de 51 a 65 anos (18,71%) 
e mais de 65 anos (8,86%). 

Desses turistas, 78,5% es-
tavam empregados e 21,5% 
desempregados. Além disso, 
9,86% tinham como faixa sa-
larial até um salário mínimo, 
20,12% contavam de um a três, 
27,32% de três a cinco, 22,23% 
de cinco a oito, 11,67% de oito 
a doze, 7,75% possuíam mais 
de 12 salários mínimos e 1,05% 
não respondeu. 

hospedagem
Em relação ao meio de hos-

pedagem dos turistas em Be-
lém, em 2017, as principais fo-
ram em hotel (38,2%), casa de 
parentes (35,1%), casa de ami-
gos (20,3%) hospedaria ou pen-
são (1,9%), casa própria (0,5%), 
igreja (0,5%) casa alugada (1,7%), 
flat (0,7%), acampamento (0,3%) 

e outros com 0,4%.
Como meio de transporte 

em visita ao Círio de Nazaré 
dos 78,4 mil turistas foram 
de avião (59%), ônibus de 
empresa (14,2%), automóvel 
particular (8,9%) ônibus de 
excursão (10,5%), navio (3,4%) 
e não especificaram 4%. As 
principais formas de eles via-
jarem foram com a família 

(51,54%), sozinhos (33,83%) e 
em grupo (14,63%). 

Os locais mais visitados na ci-
dade eram a Basílica de Nazaré 
(25%), Ver-o-Peso (20,2 %), Es-
tação das Docas (22%), Mangal 
das Garças (9,1%), Museu Emilio 
Goeldi (4%), Portal da Amazô-
nia (7 %), Museu de Arte Sacra 
(2,6%), Polo Joalheiro (5,7%), 
Hangar (4,4%) e outros (2,3%)

O Círio de Nazaré é o maior 
evento turístico do Pará e 
este ano deve atrair 80,4 

mil turistas vindos de outros 
estados brasileiros. O número 
representa uma alta de 2,6% 
em relação ao ano passado e de 
21,3% nos últimos 10 anos. Os 
gastos desses 80,4 mil turistas, 
que ficam em média seis dias 
em Belém, devem totalizar U$ 
30,4 milhões de dólares (mais de 
R$ 120 milhões); isso representa 
aumento de 3% em relação ao 
montante deixado pelos 78,4 mil 
turistas, em 2017, e alta de 26,6% 
em relação aos gastos feitos na 
última década, de 2007 a 2017. 

O estudo sobre “Turistas no 
Círio de Nazaré” foi elaborado 
pelo Departamento Intersin-
dical de Estatística e Estudos 
Socioeconômicos do Pará (Die-
ese-PA) e pela Secretaria de 
Turismo do Estado do Pará (Se-
tur-PA). A pesquisa apresenta 
o número de turistas, o perfil e 
gasto deles na Festa de Nazaré, 
e foi a apresentada pelo Dieese e 
pela Setur na manhã de ontem, 
no 4º Distrito Naval em Belém-
Cidade Velha, em Belém. 

Roberto Sena, economista e 
supervisor técnico do Dieese-
PA, disse que no ano passado 

foi estimada uma queda no nú-
mero de turistas e os dados da 
Infraero mostraram cerca de 3% 
a 4% de queda. 

“Neste ano trabalhamos 
com cenários para saber o que 
ia acontecer, pois a passagem 
está mais cara, o emprego ainda 
está difícil, a renda estabilizou 
em um ponto e caiu em outro, e 
junto com a Infraero passamos a 
estimar 80 mil turistas este ano 
e devem injetar mais de R$ 120 
milhões de impacto na econo-
mia, valendo o dólar do dia. O 
Círio, no que tange à magni-
tude religiosa, é incontestável 
e reúne em um único dia dois 
milhões de pessoas, que movi-
mentam a economia do Estado, 
como alimentação, vestuário, 
transporte e outros”, afirmou. 

perfil
De acordo com a pesquisa, 

divulgada pelo quarto ano con-
secutivo, os principais estados 
emissores de turistas para o Círio 
de Nazaré em 2017 foram o Ma-
ranhão com 16,40%, São Paulo 
(11,3%), Rio de Janeiro (9,8%), 
Ceará (9%), Amazonas (5,5%), 
Minas Gerais (5,1%), Bahia 
(4,7%), Pernambuco (4,4%), Pa-
raná (3,4%) e Santa Catarina 

Círio aquece o turismo
evento deve atrair 80,4 mil turistas vindos de outros estados do país e injetar r$ 120 milhões na economia

2018 

  Belém: a Basílica de Nazaré é o local mais visitado pelos turistas no Círio
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO
EXTRATO DE AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 009/2018 – CPL
Objeto: Contratação de empresa especializada para o 
fornecimento de medicamentos e materiais técnicos, 
para atender as necessidades das unidades de saúde 
da Secretaria Municipal de Saúde do Município de 
Santarém Novo/PA. Abertura: 02/10/2018, às 09:00h. 
Local: Sala da CPL da Prefeitura Municipal, localizada 
na Rua Frei Daniel de Samarate, nº 128, Bairro Centro, 
CEP: 68.720-000, Santarém Novo/Pará.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018 – CPL
Objeto: contratação de empresa especializada para o 
fornecimento de materiais laboratoriais e odontológico 
para atender as necessidades das unidades de saúde 
da Secretaria Municipal de Saúde do Município de 
Santarém Novo/PA. Abertura: 03/10/2018, às 09:00h. 
Local: Sala da CPL da Prefeitura Municipal, localizada 
na Rua Frei Daniel de Samarate, nº 128, Bairro Centro, 
CEP: 68.720-000, Santarém Novo/Pará. 

PREGÃO PRESENCIAL SPR Nº 011/2018 – CPL
Objeto: Contratação de empresa especializada para o 
fornecimento de material de expediente / didático e 
esportivo, para atender as necessidades da Prefeitura 
(Gabinete/Secretarias) e Fundos do Município de 
Santarém Novo - PA. Abertura: 04/10/2018, às 09:00h. 
Local: Sala da CPL da Prefeitura Municipal, localizada 
na Rua Frei Daniel de Samarate, nº 128, Bairro Centro, 
CEP: 68.720-000, Santarém Novo/Pará. 
Integra dos Editais e informações disponíveis na 
sala da CPL no endereço supracitado, de 8:00hs 
ás 12:00hs de segunda à sexta, bem como no 
site da Prefeitura Municipal de Santarém Novo: 
www.santaremnovo.pa.gov.br e no Portal dos 
Jurisdicionados do Tribunal de Contas dos Municípios 
– TCM: www.tcm.pa.gov.br. 

Santarém Novo – PA, 17 de setembro de 2018.
ADRIANA LOBATO DE MIRANDA 

Presidente da CPL

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES 
RODOVIÁRIOS DO MUNICÍPIO DE CASTANHAL 

– SINTROC
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ELEIÇÕES SINDICAIS

   O Presidente deste sindicato usando das atribuições que 
lhe conferem o § 1º do art. 26 do Estatuto Social da entidade 
e obedecendo ao que dispõe § 2º do art. 26, bem como as 
disposições do art. 27 e seus Parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º, 
todos do mesmo Estatuto, faz saber que ficam convocadas 
as eleições para escolha da Diretoria, Conselho Fiscal, 
Delegados Representantes junto a Federação e os respectivos 
suplentes, para o mandato de 04 anos (Período de 09/02/2019 
a 08/02/2023). A Eleição será realizada no dia 05/10/2018, no 
horário das 07 às 17h, sendo que, logo após o término será 
lavrada a ata de apuração dos votos e proclamada à chapa 
eleita. Os votos serão coletados em uma urna fixa na sede 
do sindicato, situada na Rua Magalhães Barata, esquina c/ 
Hernani Lameira, n° 777, Bairro Pirapora, Castanhal/PA e em 
urnas itinerantes nos locais de trabalho dos associados. Aos 
interessados em concorrer ao pleito, fica aberto o prazo para 
inscrição de chapas, no período de 19 a 28 de setembro de 
2018, no horário das 08 às 12h, na sede do sindicato, através 
de requerimento dirigido ao Presidente da Comissão Eleitoral 
que coordenará o processo, a qual está composta nesta 
ordem: CÍCERO CLEIDSON BALBINO DA SILVA – Presidente, 
ELISA KAROLINE LIMA SILVA – Secretária e ANDERSON 
RICARDO SOUSA DA CRUZ – Vogal.  O Regimento Eleitoral 
que normatizará o processo de eleição estará disponível aos 

ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
DE PARAUAPEBAS–SAAEP
AVISO DE PRORROGAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N° 001/2018SAAEP
  O Presidente da Comissão de Licitação do SAAEP-SERVIÇO 
AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PARAUAPEBAS/PA 
comunica a todos os interessados que por interesse desta 
administração e fatos supervenientes, fica prorrogada a abertura 
dos trabalhos relativos ao processo licitatório na modalidade 
TOMADA DE PREÇOS de número 001/2018SAAEP tipo menor 
preço, para a contratação de empresa especializada para 
execução de obras de elementos estruturais e recuperação do 
reservatório metálico com capacidade de 2.500m³, construção 
de abrigo e urbanização da área do Complexo Caetanópolis, 
no Município de Parauapebas, Estado do Pará, de acordo com 
o que determina a legislação vigente, a realizar-se na sala da 
Comissão de Licitação da SAAEP-SERVIÇO AUTÔNOMO DE 
ÁGUA E ESGOTO DE PARAUAPEBAS/PA. Neste sentido fica 
marcada a abertura do certame para dia 19 de Setembro de 
2018, às 10:00 horas, na sala da Comissão de Licitação do 
SAAEP-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE 
PARAUAPEBAS/PA. O Edital e seus anexos encontram-se 
à disposição dos interessados no site: www.saaep.com.br 
e na sala da Comissão de Licitação, no SAAEP, a partir da 
publicação deste Aviso, no horário de expediente.

Antônio Inocêncio Pereira Pires
Coordenador de Licitações e Contratos

Portaria SAAEP nº076/2018

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente da Cooperativa dos Taxistas da 
Praça Eneida de Moraes — COTAPEM, CNPJ nº 
03.760.601/0001-90, no uso das atribuições que lhe 
confere o Estatuto Social, mais especificamente no 
Capitulo VI, Artigo 22°, combinado com os Artigos 24°, 
26°, 28°, convoca os senhores cooperados que nesta data 
se somam um total de 72 (Setenta e dois) cooperados 
em pleno gozo de seus direitos estatutários e quites 
com as suas obrigações financeiras, para participarem 
da ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA que 
se realizará na sede da Organização das Cooperativas 
Brasileiras do Estado do Pará — OCB/Pa, localizada na 
Avenida Conselheiro Furtado, 1693 - Nazaré, CEP 66.040-
100 - Belém/PA, no dia 28/09/2018 às 16:00 horas em 
primeira convocação com a presença de 2/3 (dois terços) 
dos cooperados, às 17:00 horas em segunda convocação 
com metade e mais 1 (um) dos cooperados ou às 18:00 
horas com no mínimo 10 (dez) cooperados na terceira e 
última convocação, afim de deliberarem sobre a ordem 
do dia: Pauta: 1- Novo modelo de negócios (PA aberto; 
parâmetro de desconto em espécie e cartão; e preci-
ficação dos serviços); 2- Definição de carros que estão 
sendo rejeitados pelo cliente pela condição de trabalho; 
3- Processo Francisco das Chagas Neto X Cotapem; 4- 
Corridas rejeitadas e tempo máximo para deslocamento 
imediato. 5- Demissão de Cooperado. 

Belém-PA, 18 setembro de 2018.
Atenciosamente, 

Jessian Jorge Câmara Fernandes
Presidente do Conselho de Administração

MUNICIPIO DE MARITUBA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE 
PREÇOS Nº 016/2018-PP-SRP-SESAU/PMM. 
OBJETO: Registro de preços para aquisição 
de Material de Consumo Farmacológico 
(Medicamentos), para atender as demandas da 
Secretaria Municipal de Saúde de Marituba - PA. DATA 
DE ABERTURA: 01/10/2018. HORA: 09h00min. 
Local de Retirada do Edital: Secretaria Municipal de 
Saúde - Av. João Paulo II S/N. Bairro: Dom Aristides, 
de segunda a sexta-feira de 8h as 14h.Valor do Edital 
R$ 100,00. Retirar DAM na Prefeitura de Marituba - 
Rodovia BR 316 KM 13 S/Nº bairro: Centro. Retirar 
edital de forma gratuita no site da Prefeitura e Portal 
TCM Secretária Municipal de Saúde de Marituba/PA. 
Ord. Cristiana Sampaio Braga.

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA DO PARÁ-PA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2018-002, 
Objeto: Contratação de Empresa Especializada 
para a execução de serviços de engenharia 
na Construção de Duas Escolas, ambas com 
seis salas de aula, padrão FNDE, no Município 
de Concórdia do Pará/PA, conforme Termo 
de Compromisso PAR nº 123100. Abertura: 
03/10/2018 às 10:00 horas. O Edital estará 
disponível na Sede da Prefeitura Municipal sito à 
Av. Marechal Deodoro da Fonseca n° 20 - Centro, 
Concórdia do Pará - Pará, Sala de Licitações. 

Edna do Socorro dos Reis Lopes
Presidente da Comissão de Licitação

Pregão 016 e 017/2018
O COMPLEXO HOSPITALAR UFPA-EBSERH - UNIDADE HOSPITAL 
BETTINA FERRO DE SOUZA, através de seu Pregoeiro, designado pela 
Portaria nº 105, de 08 de maio de 2018, do Dr. Paulo Roberto Alves de Amorim, 
Superintendente do Complexo Hospitalar UFPA-EBSERH, situado na Rua dos 
Mundurucus, 4487, torna público aos interessados que realizará processos 
licitatórios na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por item, 
conforme descrito abaixo:

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO nº. 016/2018 - OBJETO: AQUISIÇÃO DE NO-BREAK
(Conforme anexo I do Edital) - Data da Abertura: 01/10/2018 – Horário: 09:00 h 
(Horário de Brasília).
PREGÃO ELETRÔNICO nº. 017/2018 - OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL 
DE EXPEDIENTE, COPA E COZINHA E PILHAS (Conforme anexo I do Edital) - 
Data da Abertura: 03/10/2018 – Horário: 09:30 h (Horário de Brasília).
OBS: O Edital encontra-se acessível no Site: www.comprasnet.gov.br

Belém (Pa), 18 de setembro de 2018
PAULO ESTÊVÃO LOPES DE SOUZA

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO JOÃO DE 
BARROS BARRETO

GOVERNO
FEDERAL


