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A História no
Diário Ofi cial

O governador em exercício 
Newton Burlamaqui de Miranda assi-
nou a Portaria nº 53, de 28/02/1961 
constituindo uma comissão para 
estudar as bases de criação do Departa-
mento de Trabalho e Assistência Social.

A comissão era formada pelos 
secretários de Estado Péricles Guedes 
de Oliveira, Arnaldo Morais Filho, 
Benedito Monteiro, Raimundo Mário 
Cavaleiro de Macedo, além de Aimoré 
Cavalcanti, presidente da Federação 
dos Trabalhadores da Indústria; José 
Maria Bitencourt Alves da Cunha, Téc-
nico do Serviço Social; e Oscar de Jesus 
Pimenta, representante da Sociedade 
Beneficente de São Braz.

Ainda em 28 de fevereiro, o gover-
nador em exercício baixava a Portaria 
nº 54, também constituindo uma co-
missão integrada por Raimundo Mar-
tins Viana, Procurador Fiscal do Esta-
do; Ten. Cel. Hildebrando Azevedo, 
Diretor da Divisão de Material, e um 
representante da Secretaria de Finanças 
e um representante da Secretaria de 
Estado de Obras, Terras e Águas, para 
promover um levantamento minucioso 
de todos os bens móveis e imóveis de 
propriedade do Estado.
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Festival da Banana de Trairão é 
patrimônio cultural do Pará

O presidente da Assembleia Le-
gislativa do Estado promulga a lei 
que declara como patrimônio cul-
tural de natureza imaterial, para 
o estado do Pará, o “Festival da 
Banana”, do município de Trairão.

O principal objetivo do evento é 

valorizar o agricultor, promovendo a 
exposição e venda do produto para 
os visitantes. O festival é o momento 
onde, além de divulgar o município, 
amplia a geração de emprego e renda 
das famílias de agricultores de Trairão.

Na programação constam apre-

sentações culturais; desfi le e escolha 
da rainha do Festival; desfi le para de-
monstração das roupas confecciona-
das com a fi bra da bananeira; atividades 
desportivas como, maratona, ciclismo 
e torneio de futebol, entre outros. 
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O registro de preços, visando à 
contratação de serviços de sonoriza-
ção para o encerramento do XXIV 
Festival de Música do Pará, solici-
tado pela Fundação Carlos Gomes, 
será objeto de licitação da Secre-
taria de Estado de Administração.

Os interessados em participar do 
pregão eletrônico deverão acessar 
o site www.comprasnet.gov.br, às 
14h do dia 15 de agosto de 2011.
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Serviços de 
sonorização

Às 14h do dia 15/08/2011 aconte-
cerá a abertura de licitação do Hospi-
tal Ophir Loyola, que poderá ser aces-
sada no site www.comprasnet.gov.br.

O objetivo é contratar empresa 
especializada em manutenção corre-
tiva e preventiva de rede de esgoto, 
incluindo fi ltro anaeróbico, caixas de 
passagem, caixas de gordura e demais 
galerias de esgotos existentes no 
complexo hospitalar (HOL e Naee).
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Manutenção 
corretiva

Concorrência 
pública

Às 9h do dia 19/09/2011, a Pre-
feitura de Tucuruí realizará licitação, 
na modalidade concorrência pública.

O objeto é a contratação de em-
presa de Propaganda e Publicidade 
para realizar a divulgação de atos, 
programas, obras, serviços e campa-
nhas de interesse publico, de todos 
os órgãos e entidades da administra-
ção direta e indireta da Prefeitura.
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Insumos para 
laboratório

A Fundação Centro de Hemotera-
pia e Hematologia do Pará fará licita-
ção, na modalidade pregão eletrôni-
co, no site www.comprasnet.gov.br, 
às 9h do dia 18 de agosto de 2011.

O objeto será a aquisição de material 
de consumo: insumos para o laboratório 
de imunogenética. A entrega do edital 
será feita nos sites: www.comprasnet.
gov.br e www.compraspara.pa.gov.br.
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A Prefeitura de Baião comunica 
que estão publicadas nos quadros de 
aviso da Prefeitura e no site da Fadesp 
(www.fadesp.org.br) as relações no-
minais, por cargo, com o resultado da 
prova objetiva do Concurso Publico.

No período de 15 a 19/08/2011, 
os candidatos convocados deverão 
imprimir, preencher e assinar o 
formulário disponível no site da Fa-
desp e enviá-lo, por carta registrada.
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Resultado
de Concurso


