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A diretoria do Grêmio Lite-
rário e Recreativo Portu-
guês preparou no último 

sábado uma noite de festa pela 
conquista do tetracampeonato 
no Rainha das Rainhas do Car-
naval 2018, concurso promovi-
do pelas Organizações Romu-
lo Maiorana (ORM). Este ano 
Alane Dias Lima, de 18 anos, 
conseguiu o título para o clube 
no desfile realizado no Han-
gar, na noite de 2 de fevereiro 
deste ano;  anteontem ela vol-
tou a desfilar, desta vez para a 
diretoria e a família gremista.

O presidente do Grêmio Lite-
rário, Alírio Gonçalves, afirmou 

Clube faz a festa da vitória
Rainha das Rainhas do CaRnaval 2018 voltou a desfilaR Com a fantasia “a exubeRante e enigmátiCa ChaRllote”

Grêmio Literário 

  Alane Dias Lima desfilou no Grêmio Literário e Recreativo Português
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que o evento é um momento 
importante para o clube, já que 
participar do Rainha das Rai-
nhas e adquirir mais um títu-
lo, sendo o tetracampeonato, é 
motivo para comemorar, uma 
vez que nos últimos anos o clu-
be passou a investir bem mais 
nas candidatas que disputam 
o concurso.

“O que percebemos é que a 
cada ano o envolvimento vem 
sendo bem maior. A família 
gremista vibra com a festa. 
Neste ano mais de 600 pesso-
as foram ao Hangar para ficar 
na torcida da nossa candidata”, 
destacou Alírio Gonçalves.

Alane Dias disse que em um 
mês de reinado o sentimento é 
de que a ficha ainda está cain-
do. “Neste primeiro mês todos 

os dias consigo realizar coisas 
diferentes”, contou.

Sobre o evento no clube, Ala-
ne disse que ficou feliz com a ho-
menagem, já que mais uma vez 
pôde usar a fantasia e relembrar 
o dia da vitória. Ela acrescen-
tou que a noite de homenagem 
abrangeu toda a equipe envol-
vida no concurso. “Dependi de 
muitas pessoas para conquistar 
o título. Se não fosse o empenho 
de todos, não teria conquistado”, 
agradeceu a jovem. 

Alane venceu o concurso 
com a fantasia “A Exuberante e 
Enigmática Charllote”, que faz 
referência a uma mulher bela 
e sedutora, que lotava os espe-
táculos do maior cabaré pari-
siense por sua beleza exótica e 
performance.

CÂMARA MUNICIPAL 
DE JACUNDÁ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 270218/01

Objeto: Aquisição de Combustível Para Manutenção da 
Câmara Municipal de Jacundá. Data: 16/03/2018. Ho-
rário: 10:00 hrs. O Edital e seus anexos encontram-se à 
disposição dos interessados na sala da Comissão de Lici-
tação da Câmara Municipal de Jacundá, na RUA PINTO 
SILVA, a partir da publicação deste Aviso, no horário de 
expediente das 08:00 às 12:00 hrs até o dia 13 de março 
de 2018. Jacundá-PA, 05 de março de 2018. Daniel de 
Jesus Macedo - Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BANNACH

AVISOS DE LICITAÇÃO
O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Bannach - PA, 
nomeado através da portaria nº023/2018-GPM-BA, avi-
sa aos interessados que realizará licitações no seguinte 
endereço: Av. Paraná nº27 - Centro - Bannach - PA, CEP: 
68.388-000 - (sala da CPL), na modalidade:

PREGÃO PRESENCIAL nº 003/2018
Tipo Menor Preço. No dia 16 de março de 2018, às 10:00 
horas. Objeto: Locação de horas máquinas pesadas para 
serem utilizadas nas atividades da Prefeitura Municipal 
de Bannach - PA e recuperação das estradas vicinais do 
município.

PREGÃO PRESENCIAL nº 004/2018
Tipo Menor Preço. No dia 16 de março de 2018, às 15:00 
horas. Objeto: aquisição de merenda escolar (gêneros ali-
mentícios), para atenderem as Escolas da Zona Rural e 
Urbana do município de Bannach -PA. Cópias dos Editais 
serão obtidas através do e-mail cplbannach@outlook.
com ou ainda na sala da Comissão de Licitação, no ende-
reço acima, no horário de 08:00 as 14:00, de segunda a 
sexta, exceto feriado. Bannach - PA, 02 de março de 2018. 
Advaldo Rodrigues da Silva - Pregoeiro. Portaria nº 
023/2018- GPM-BA.

Objeto: Contratação de serviço de desmontagem e remoção de 01 (um) elevador 
elétrico de passageiros desativado e instalado no prédio do Comando Militar do 
Norte, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital 
e seus anexos. Download do edital a partir de 02/03/2018, somente no site: 
www.comprasgovernamentais.gov.br – Logradouro para maiores informações: 
Base de Administração e Apoio/CMN, sito à Rua João Diogo nº 458, Campina, 
Belém/PA - Telefone (91) 3211-3719, das 09:00 h às 11:00 h e  das 13:00 h 
às 16:00 h. Dúvidas através do e-mail: salcbasecmn@gmail.com. Abertura 
da sessão: 15/03/2018, às 10:00 h (hora de Brasília); JOÃO HENRIQUE 
MAYRINK MATTOS – Coronel / Ordenador de Despesas da Base de 
Administração e Apoio/CMN

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2018- B ADM AP/CMN

EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO MILITAR DO NORTE
BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO 
DO COMANDO MILITAR DO NORTE
“BASE GENERAL HILÁRIO 
MAXIMINIANO ANTUNES GURJÃO”

MINISTÉRIO DA 
DEFESA


