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EllEM crHiSTiNY BarroS BorGES SaNdri - ME. contratante: fundo Mul 
de Saúde. Vigência: 22.07.2021 a 22.07.2022. Prazo aditado: 12 (doze) me-
ses. Prazo final: 25.07.2023. fundamento legal: art. 57, ii, § 2º e posterio-
res alterações. Permanecem inalteradas as demais condições contratuais. São 
Geraldo do araguaia (Pa), 21 de julho de 2022, ordenador de despesas, 
Lenice Lage costa Ferreira.

Protocolo: 835828
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo MiGUeL
aViso de LicitaÇÃo

toMada de PreÇos Nº 2/2022-0008
torna-se público que o Município de sÃo MiGUeL do GUaMÁ através da 
PrEfEiTUra MUNiciPal, realizará licitação, na modalidade ToMada dE PrEÇoS 
nº 2/2022-0008, do tipo menor preço global, sob a forma de regime de EMPrEi-
Tada Por PrEÇo UNiTário, para coNSTrUÇÃo do NoVo PrÉdio da cÂMa-
ra MUNiciPal do MUNicÍPio dE SÃo MiGUEl do GUaMá, dE acordo coM 
o coNVÊNio Nº 060/2022, ProcESSo N° 2022/125929 cElEBrado ENTrE o 
ESTado do Pará aTraVÉS da SEcrETaria dE ESTado dE dESENVolViMENTo 
UrBaNo E oBraS PÚBlicaS - SEdoP E o MUNicÍPio dE SÃo MiGUEl do GUa-
Má aTraVÉS da PrEfEiTUra MUNiciPal. a sessão pública será em 23/08/2022 
às 10:00 horas, na sede da Prefeitura Municipal, localizada na Praça licurgo Peixoto, 
130, centro. Edital e anexos disponível: https://www.saomigueldoguama.pa.gov.br, 
Portal Geo-obras/Pa, Email cPl: cpl.smg2021@gmail.com, diretoria de licitação, 
sito Praça licurgo Peixoto, 130, centro, horário de 08:00 Às 12:00hs.

eXtrato de coNtrato
contrato Nº: 20222849 origem: PrEGÃo Nº 040/2022 contratante: PrEfEi-
TUra MUNiciPal dE SÃo MiGUEl do GUaMá contratada: rocHa & rocHa 
PoSTo Eco coMBUSTiVEiS lTda objeto: aquisição de 122.133,00 litros de 
combustível tipo óleo diesel s-10 para recuperação de 112,376 km de estradas 
vicinais, conforme convênio nº 115/2022 celebrado entre a Secretaria de Estado 
de Transportes -SETraN e a Prefeitura municipal de São Miguel do Guamá/Pa. 
Valor total: r$ 968.514,69 (novecentos e sessenta e oito mil, quinhentos e qua-
torze reais e sessenta e nove centavos) Vigência: 26 de Julho de 2022 a 31 de 
dezembro de 2022 data da assinatura: 26 de Julho de 2022.
eduardo sampaio Gomes Leite-Prefeito

Protocolo: 835829

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo seBastiÃo da Boa Vista
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 9/2022-015 
objeto: registro de preço para futura e eventual contratação de pessoa jurídica 
para prestação de serviços especializados e continuados em coleta, tratamento 
e transporte de resíduos dos serviços de saúde (lixo hospitalar) para atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São Sebastião da Boa Vista/
Pa. a abertura será no dia 17/08/2022 às 09:00h, horário de Brasília. o Edital 
está disponível no sítiowww.portaldecompraspublicas.com.br,https://pmssbv.
pa.gov.br/portal-da-transparencia e https://www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licita-
coes, informações no e-mail: pregoeirapmssbv@gmail.com. Nelucy e silva de 
souza - Pregoeira Municipal.

Protocolo: 835831

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TRAIRÃO

.

PreFeitUra MUNiciPaL de trairÃo
aViso de LicitaÇÃo

a Prefeitura Municipal de trairão usando de suas atribuições legais vem atra-
vés de seu pregoeiro deivide da Silva cruz tornar público os extratos de edital 
conforme abaixo:
PreGÃo eLetrÔNico srP N° 033/2022PMt-Pe-srP, Tipo Menor Preço 
Por item, Modo de disputa aberto e fechado. objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS 
Para fUTUra coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para aQUiSiÇÃo dE MaTErial ES-
PorTiVo E EdUcaTiVo dESTiNadaS a aTENdEr a PrEfEiTUra MUNiciPal dE 
TrairÃo E fUNdoS. data da abertura: 17/08/2022 Horário: 08:00hrs (horário 
de Brasília-df).
PreGÃo eLetrÔNico srP N° 034/2022PMt-Pe-srP, Tipo Maior des-
conto Por item, Modo de disputa aberto. objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS Para 
fUTUra coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para aQUiSiÇÃo dE PEÇaS E SErViÇoS 
dE MaNUTENÇÃo dE EQUiPaMENToS dESTiNadoS a aTENdEr a SEcrETaria 
MUNiciPal dE oBraS E SErViÇoS UrBaNoS NoS SErViÇoS dE iNfraESTrU-
TUra. data da abertura: 18/08/2022 Horário: 08:00hrs (horário de Brasília-df).
integra do Edital no site www.portaldecompraspublicas.com.br, departamento 
de licitações na sede da Prefeitura no Endereço: avenida fernando Guilhon nº 
s/n - Bela Vista no horário das 08h00m às 14h00m. Município de trairão. 
deivide da silva cruz, Pregoeiro.

Protocolo: 835832

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE URUARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de UrUarÁ
ratiFicaÇÃo

A PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ Publica a ratificação da Inexi-
gibilidade de Licitação nº 6/2022-00005. objeto: contratação de empresa 
para prestação de serviços técnico profissionais de assessoria e consultoria jurí-
dica especializados em auditoria e consultoria energética, objetivando o levanta-
mento de dados, preparação, encaminhamento e acompanhamento da recupe-
ração financeira dos valores pagos a maior ou indevidamente á concessionária/
distribuidora de energia elétrica do Estado do Pará; contratado: rEcUPEra coN-
SUlToria E aSSESSoria lTda; fundamentação legal: art. 25, inc. ii, da lei n° 
8.666, de 1993, e suas alterações posteriores.

Protocolo: 835837

PreFeitUra MUNiciPaL de UrUarÁ
aViso de LicitaÇÃo

Publica Pregão eletrônico Nº 9/2022-00032 Processo administrativo 
Nº 920220032. oBJETo: aquisição de caminhão com implemento pipa para 
20.000 l para o município de Uruará-Pará, Pá, conforme convênio nº 078/2022- 
SETraN e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. data da abertura: 
16 de agosto 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: 835839

PreFeitUra MUNiciPaL de UrUarÁ
aViso de LicitaÇÃo

a Prefeitura Municipal de Uruará Publica concorrência Pública Nº 3/2022-
00003 Processo administrativo Nº 20203002. oBJETo: construção de 03 
(três) pontes em concreto armado, nas vicinais 175 Sul, 180 Sul e Bairro Pi-
mentolandia no Municio de Uruará-Pá, conforme convênio nº 150/2022, con-
forme projeto básico, Planilha Orçamentária, Especificações e Normas Técnicas 
constantes dos anexos constantes dos anexos desta coNcorrÊNcia PÚBlica. 
data da abertura: 06 de setembro de 2022. Horário 09 horas local: Prédio da 
Prefeitura Municipal de Uruará, localizada na rua 15 de Novembro, 520, Bairro 
fluminense 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 e no site. 
https://www.uruara.pa.gov.br/#!/paginas/editais-de-licitacoes.

eXtrato de coNtrato
oriGeM: chamada Pública nº 002/2022; coNTraTo Nº: 20220114; Va-
lor ToTal: r$ - 10.132,00 (dez mil, cento e trinta e dois reais), coNTraTado: 
aSSociaÇÃo aGro EXTraTiViSTa SEMENTES da florESTa-aaSflor; coN-
TraTo Nº: 20220115; Valor ToTal: r$ - 180.000 (cento e oitenta Mil re-
ais), coNTraTado: aMdor frUTS iNdUSTria E coMErcio lTda; coNTraTo 
Nº: 20220116; Valor ToTal: r$ - 30.000,00 (Trinta Mil reais), coNTraTa-
da: MoViMENToS dE MUlHErES dE UrUara caMPo E cidadE; coNTraTo 
Nº: 20220117; Valor ToTal: r$ - 15.000,00 (Quinze Mil reais); coNTraTa-
da: WaGNEr dE oliVEira BoTElHo; 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 Uruará; ViGÊNcia: 28/07/2022 à 30/12/2022.

Protocolo: 835841

.

.

ParticULares
.

edUardo saLLes 
Torna público que requereu da SEMMa a licença de atividade rural sob processo 
Nº 045/2022 p/ pecuária da faZENda alVorada, mun. inhangapi/Pa.

Protocolo: 835847

BrUNa sPriciGo 
Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de ciência, Tecnologia e Meio 
ambiente - SEcTMa de Moju a licença de atividade rural sob nº021/2022 para 
pecuária da fazenda rio do rastro, município de Moju.

Protocolo: 835850

aNaXiMaNdro da siLVa soares 
cPF: 692.037.923-68, FaZeNda serra aLta 

localizada na Br-222, rondon do Pará, solicitou da SEcMa a licença de atividade 
rural - lar sob protocolo nº 424/2022.

Protocolo: 835852

.

.

eMPresariaL
.

a empresa dUQUesa Ltda
cNPJ 44.864.985/0001-79 

Torna público que lhe foi concedida sua licença de instalação pela Secretaria 
Municipal da Gestão do Meio ambiente e Turismo - SEMMaT, município de Be-
nevides/Pa, referente a atividade de Envase de água, no endereço rUa cM 02, 
S/N, TrEVo, BENEVidES, Pa.

Protocolo: 835854


