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..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo GeraLdo do araGUaia
eXtrato de terMo aditiVo/ProrroGaÇÃo de PraZo

terMo aditiVo N. 001
ct n. 20210210 e 20210213. Processo: Pregão Presencial SrP n. 9/2021-
020 - objeto: rEGiStro dE PrEÇoS para futura e eventual aquisição de 
materiais de construção, hidráulicos tintas e similares. contratadas: BodaS 
coNStrUtora EirEli e a l doS SaNtoS vidroS EirEli. contratante: Pre-
feitura Mul de São Geraldo do araguaia. vigência: 01.07.2021 a 31.12.2021. 
Prazo aditado: 02 (dois) meses. Prazo final: 28.02.2022. fundamento legal: 
art. 57, ii, § 2º e posteriores alterações. Permanecem inalteradas as demais 
condições contratuais. São Geraldo do araguaia (Pa), 28 de dezembro de 
2021, ordenador de despesas, Jefferson Douglas Jesus Oliveira.

Protocolo: 762204

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo seBastiÃo da Boa Vista
eXtrato de terMo aditiVo 

esPÉcie: 2º termo aditivo ao contrato nº 2508001-2021. origem: tomada 
de Preços n° 2/2021-002. contratante: Município de São Sebastião da Boa 
vista, cnpj nº 05.105.143/0001-81.contratada: Mais Brasil construtora Eire-
li, cNPJ nº 26.916.786/0001-85. objeto: Prorrogação do prazo de Execução 
do contrato nº 2508001-2021 até o dia 22 de abril de 2022 adequação, nos 
termos do art. 57, § 1º inciso ii, da lei federal nº 8.666/93. data da assina-
tura: 10/02/2022.

Protocolo: 762209
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.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE URUARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de UrUarÁ
eXtrato de coNtrato

oriGeM: chamada Pública 001/2022; coNtrato Nº: 20220101; va-
lor total: r$ - 15.798,00 (Quinze Mil, Setecentos e Noventa e oito reais), 
coNtratado: GENEcY laUrENÇo da Silva; coNtrato Nº: 20220102; 
valor total: r$ - 18.450,00 (dezoito Mil, Quatrocentos e cinquenta re-
ais), coNtratado: aliNE da rocHa aMoriM; coNtrato Nº: 20220103; 
valor total: r$ - 42.805,00 (Quarenta e dois Mil e oitocentos e cinco 
reais), coNtratada: Maria alvES PiloNEto; coNtrato Nº: 20220104; 
valor total: r$ - 14.700,00 (catorze Mil, e Setecentos reais), coNtrata-
do: aSSociaÇÃo aGro EXtrativiSta SEMENtES da florESta-aaSflor; 
coNtrato Nº: 20220105; valor total: r$ - 28.835,00 (vinte e oito Mil 
e oitocentos e trinta e cinco reais), coNtratado: raiMUNdo ElivErcio 
PErEira Silva; coNtrato Nº: 20220106; valor total: r$ - 13.325,00 
(treze Mil, trezentos e vinte e cinco reais),  coNtratado: MarlENa SaN-
toS dE olivEira GriGolo; coNtrato Nº: 20220107; valor total: r$ 
- 12.000,00 (doze Mil reais),  coNtratado: olivEira roSa da Silva; 
coNtrato Nº 20220108; valor total: r$ - 48.920,00 (Quarenta e oito 
Mil e Novecentos e vinte reais),  coNtratado: aMdor frUtS iNdUStria E 
coMErcio ltda; coNtrato Nº: 20220109; valor total: r$ - 18.345,00 
(dezoito Mil e trezentos e Quarenta e cinco reais),  coNtratado: WaG-
NEr dE olivEira BotElHo; coNtrato Nº: 20220110; valor total: r$ 
- 19.461,70 (dezenove Mil, Quatrocentos e Setenta e Um reais e Seten-
ta centavos),  coNtratado: criStiNa alvES dE SoUZa; coNtrato Nº: 
20220111; valor total: r$ - 16.124,30 (dezesseis Mil e cento e vinte e 
quatro reais e trinta centavos),  coNtratado: lEticia EvaNGEliSta da 
Silva rodriGUES; coNtrato Nº: 20220112; valor total: r$ - 20.560,00 
(vinte Mil e quinhentos e Sessenta reais),  coNtratado: adilSoN faUSti-
No dE aMoriM; coNtrato Nº: 20220113; valor total: r$ - 15.910,00 
(Quinze Mil e Novecentos e dez reais), coNtratado: aKSSiEl da rocHa 
dE aMoriM; coNtrataNtE: fUNdo MUNiciPal dE EdUcaÇÃo oBJEto: 
aquisição exclusiva de gêneros alimentícios oriundos da agricultura familiar e 
do Empreendedor familiar rural ou suas organizações, do município de Urua-
rá; viGÊNcia: 11/02/2022 à 30/12/2022.

Protocolo: 762210

PreFeitUra MUNiciPaL de UrUarÁ
aViso de LicitaÇÃo

Publica Pregão eletrônico Nº 9/2022-00007 Processo administrativo 
Nº 92022007. oBJEto: registro de Preços para seleção de proposta mais 
vantajosa para futura e eventual aquisição de Material esportivo para atender 
o fundo Municipal de Educação, fundo de desenv. Educação Básica/fUNdEB, 
fundo Municipal de assistência Social e Secretaria Municipal de Esporte, lazer, 
cultura E turismo, conforme condições, quantidades e exigências estabele-
cidas neste Edital e seus anexos. data da abertura: 07 de março de 2022. 

Horário 09 horas local: www.portaldecompraspublicas.com.br. o edital en-
contra-se disponível no endereço rua 15 de novembro nº 526, nos dias úteis, 
no horário das 08 às 12 horas e portal do tcM/Pa
Publica Pregão eletrônico Nº 9/2022-00010 Processo administrativo 
Nº 92022010. oBJEto: registro de Preços para seleção de proposta mais 
vantajosa para futura e eventual prestação de serviços de manutenção pre-
ventiva e corretiva em veículos, compreendendo os serviços mecânicos de 
reparação de bomba injetora, reparação de injeção eletrônica, lanternagem, 
pintura, vidraçaria, alinhamento, balanceamento, troca de óleo lubrificante 
e assistência de socorro mecânicos, para atender a demanda dos fundos e 
Secretarias da Prefeitura de Uruará conforme condições, quantidades e exi-
gências estabelecidas neste Edital e seus anexos. data da abertura: 03 de 
março de 2022. Horário 09 horas local: www.portaldecompraspublicas.com.
br. o edital encontra-se disponível no endereço rua 15 de novembro nº 526, 
nos dias úteis, no horário das 08 às 12 horas e portal do tcM/Pa
Publica Pregão eletrônico Nº 9/2022-00009 Processo administrativo 
Nº 92022009. oBJEto: registro de Preços para seleção de proposta mais van-
tajosa para futura e eventual aquisição de material elétrico e equipamentos de 
segurança para manutenção da iluminação Pública conforme condições, quanti-
dades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. data da abertura: 
08 de março de 2022. Horário 09 horas local: www.portaldecompraspublicas.
com.br. o edital encontra-se disponível no endereço rua 15 de novembro nº 526, 
nos dias úteis, no horário das 08 às 12 horas e portal do tcM/Pa

Protocolo: 762212

.

.

ParticULares
.

receBiMeNto de LiceNÇa aMBieNtaL
adeMir BortoLaNZa- FaZ. esMeraLda 

cPF: 162.759.779-49 
torna-se público que recebeu a licença ambiental de atividade rural - lar 
de nº 061/2021, para atividade agrossilvipastoril (agricultura e Pecuária) da 
Secretaria Municipal de ciência, tecnologia e Meio ambiente - SEctEMa- Mo-
JU-Pa, com vencimento 19/11/2024.

Protocolo: 762157

receBiMeNto de LiceNÇa aMBieNtaL
tHYciaNe Mara BortoLaNZa- FaZ. GirassoL 

cPF: 023.163.899-02 
torna-se público que recebeu a licença ambiental de atividade rural - lar 
de nº 062/2021, para atividade agrossilvipastoril (agricultura e Pecuária) da 
Secretaria Municipal de ciência, tecnologia e Meio ambiente - SEctEMa- Mo-
JU-Pa, com vencimento 19/11/2024.

Protocolo: 762163

receBiMeNto de LiceNÇa aMBieNtaL
iVoNe BortoLaNZa - FaZeNda MaraViLHa 

cPF: 492.076.529-00 
torna-se público que recebeu a licença ambiental de atividade rural - lar 
de nº 0602021, para atividade agrossilvipastoril (agricultura e Pecuária) da 
Secretaria Municipal de ciência, tecnologia e Meio ambiente - SEctEMa- Mo-
JU-Pa, com vencimento 19/11/2024.

Protocolo: 762166

FÁBio eNeias caNePPeLe
cPF: 025.707.949-10 

vem por meio deste tornar público que está requerendo a licença de atividade 
rural, junto a Secretaria de Meio ambiente e Sustentabilidade, do imóvel rural 
denominado fazenda Esperança lotes 02, 03, 04 e 05.

Protocolo: 762168

FaZeNda iNdiaNa, Moacir aNGeLo BaLestreri 
cPF: 385.002.139-49, 

Torna público que requereu a SEMAS/PA LAR para atividade de refloresta-
mento, agricultura e pecuária em área alterada e/ou sub-utilizada, situada no 
município de Paragominas.

Protocolo: 762170

.

.

eMPresariaL
.

aNtoNio Barreto FiGUeiredo 
cNPj 01.960.147/0001-96 

torna público que recebeu da SEMaS da lo nº13299/22 válida até 09/02/26 
p/transporte rodoviário de produtos perigosos em capitão Poço-Pa

Protocolo: 762150

caMÂra MUNiciPaL de iGaraPÉ-Miri
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 01/2022
oBJEto: rEGiStro dE PrEÇo Para EvENtUal locaÇÃo dE vEÍcUlo E 
EMBarcaÇÃo. SESSÃo PÚBlica: 03/03/2022 às 00:00h, horário de Brasí-
lia. Edital disponível em: www.portaldecompraspublicas.com.br. informações 
e-mail: cplcamaraigmiri@gmail.com.

Willo teixeira dias-Pregoeiro
Protocolo: 762152


