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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo GeraLdo do araGUaia
retiFicaÇÃo

Publicado no ioePa, do dia 18.10.2022, Pag. nº 34.153
No aviso de Licitação Pregão Eletrônico 9/2022-030. oNde se LÊ: data 
de abertura: 01.11.2022, LÊia-se: data de abertura: 03.11.2022. São 
Geraldo do araguaia - Pa, 19 de outubro de 2022. Pregoeiro - adir car-
rafa - cPL - PMsaGa.

Protocolo: 866312

.
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA

.

PPreFeitUra MUNiciPaL de sÃo seBastiÃo da Boa Vista
eXtratos de coNtratos 

oriGeM: PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 9/2022-019 
objeto: contratação de pessoa jurídica para aquisição de uma lancha em 
atendimento ás necessidades da Secretaria Municipal de Educação de São 
Sebastião da Boa Vista/Pa. contratante: fundo Municipal Para Gestão da 
Movimentação dos recursos do fundeb, cNPJ nº 31.039.841/0001-36. 
coNtrato Nº 1810001-2022. d. f. ferreira comercio e Servicos ltda, 
cNPJ: 17.547.400/0001-14. Valor Total: r$ 195.000,00 (cento e noventa 
e cinco mil reais). Vigência do contrato: 18 de outubro de 2022 a 31 de 
dezembro de 2022. assinatura do contrato: 18 de outubro de 2022.

oriGeM: PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 9/2022-020 
objeto: aquisição de utensílios utilizados para o consumo de alimenta-
ção escolar (kit-escolar) em atendimento aos alunos matriculados na rede 
municipal de ensino do município de São Sebastião da Boa Vista/Pa. con-
tratante: fundo Municipal Para Gestão da Movimentação dos recursos do 
fundeb, cNPJ nº 31.039.841/0001-36. 
coNtrato Nº 1810001-2022. contratada: Maria francinete Tapajos Ei-
reli cNPJ: 34.741.666/0001-12. Valor Total: r$ 60.200,00 (sessenta mil e 
duzentos reais). Vigência de Todos os contratos: 18 de outubro de 2022 a 
31 de dezembro de 2022. assinatura do contrato: 18 de outubro de 2022.

Protocolo: 866313

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TUCUMÃ

.

retiFicaÇÃo
Na PUBLicaÇÃo do aViso de LicitaÇÃo, circULado No ioePa, 
Nº 35.153, Página 112, coluna 01, em 18 de oUTUBro de 2022, re-
tifica-se, onde se lê: “HM cirUrGica lTda, com o valor total de r$ 
4.149,75(Quatro Mil, cento e Quarenta e Nove reais e Setenta e cinco 
centavos), alTaMEd diSTriBUidora dE MEdicaMENToS lTda, com o 
valor total de r$ 8.029,73(oito Mil, Vinte e Nove reais e Setenta e Três 
centavos).”, passa a se lê: “HM cirUrGica lTda, com o valor total de 
r$:5.749,75 (cinco mil setecentos e quarenta e nove reais setenta cinco 
centavos), alTaMEd diSTriBUidora dE MEdicaMENToS lTda, com o 
valor total de r$:8.011,40 (oito mil e onze reais e quarenta centavos) ”. 
Tucumã - Pa, 19 de oUTUBro de 2022. renata araújo de oliveira - se-
cretária Municipal de saúde.

Protocolo: 866317

aViso de LicitaÇÃo
coNcorrÊNcia Nº 3/2022-003-FUNdeB

o Município de tUcUMÃ, através da FUNdo de MaNUteNÇÃo e de-
seNVoLViMeNto da edUcaÇÃo - FUNdeB, por intermédio da comis-
são de licitação, torna público que fará licitação às 09:00 horas do dia 21 de 
novembro de 2022, na modalidade coNcorrÊNcia Nº 3/2022-003-fUN-
dEB, tipo menor preço - critério de julgamento MENor Valor GloBal 
cujo coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada EM oBraS E SErVi-
ÇoS dE ENGENHaria Para a rEcoNSTrUÇÃo da EMEi cHaPEUZiNHo 
VErMElHo. informações e retirada do edital na rua do café, S/Nº, Setor 
alto Morumbi, Tucumã-Pa, das 07:30hs às 11:30hs e também pelo e-mail: 
cpl2021pmt@gmail.com, bem como no site do TcM, no endereço http://
geoobras.tcm.pa.gov.br/. TUcUMÃ - Pa, 19 de outubro de 2022. dÉBora 
de soUZa MartiNs - Presidente da cPL.

Protocolo: 866318

aViso de ratiFicaÇÃo
terMo de ratiFicaÇÃo 

ModaLidade: disPeNsa de LicitaÇÃo 7/2022-028FMs 
objeto: aQUiSiÇÃo EMErGENcial dE fÓrMUlaS lácTEaS: coMPoS-
ToS aliMENTarES, adUlTo E iNfaNTil, coMPrEENdENdo, (coMPoSTo 
lácTEo, ZEro lacToSE-NiNHo ZEro lácToSE oU SiMilar-380G, lEiTE 
NiNHo forTificado iNTEGral oU SiMilar-400G, fÓrMUla iNfaNTil No-
VaMil ricE oU SiMilar-400G), dE TUcUMÃ-Pa. contratante: fUNdo MUNi-
ciPal dE SaÚdE-fMS: contratado: ZaNol E THoMaS lTda, no valor total de 
r$ 2.729,60(dois mil, Setecentos e Vinte e Nove reais e Sessenta centavos). 
Ratifico a Licitação amparada no art. 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/93 e suas 
alterações posteriores. TUcUMÃ - Pa, 19 de outubro de 2022. reNata de 
araÚJo oLiVeira - secretaria Municipal da saúde.

Protocolo: 866319
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE VITÓRIA DO XINGU

.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº. 9/2022-071-seMUts 

oBJeto: aquisição gerador de energia 100 KVa a óleo diesel, conforme 
especificações mínimas no TR; ABERTURA: 04/11/2022, às 09:00 horas. 
local P/ rETirada E iNforMaÇÕES dE TodoS oS PrEGÕES: o Edital 
estará disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico, Erro! a referên-
cia de hiperlink não é válida. www.licitanet.com.br e também poderá ser 
lido ou obtido cópias na sede do departamento de Suprimentos e Serviços, 
situado na avenida Manoel félix de farias s/n, Bairro centro, Vitória do 
Xingu/Pa, das 08:00 às 12:00 horas. Vitória do Xingu/Pa, 19/10/2022. 
cleonice da silva soares - Pregoeira.

Protocolo: 866323
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ParticULares
.

cooPeratiVa dos GariMPeiros de Moraes 
aLMeida e traNsGariMPeira -cooPertraNs 

cNPJ 27.339.736/0001-45 
Torna público que solicitou junto a Secretaria Municipal de Meio ambien-
te - SEMMA/NP, as Licenças LP,LI e LO para extração e beneficiamento de 
minério de ouro  o Protocolo nº 1498/2022.

Protocolo: 866251

cooPeratiVa dos GariMPeiros de Moraes 
aLMeida e traNsGariMPeira -cooPertraNs 

cNPJ 27.339.736/0001-45 
Torna público que solicitou junto a Secretaria Municipal de Meio ambien-
te - SEMMa/NP, a renovação da licença de operação (lo) nº 080/2020 
para extração e beneficiamento de minério de ouro para o protocolo 
nº1433/2022.

Protocolo: 866249

cooPeratiVa dos GariMPeiros de Moraes 
aLMeida e traNsGariMPeira -cooPertraNs 

cNPJ 27.339.736/0001-45 
Torna público que solicitou junto a Secretaria Municipal de Meio ambien-
te - SEMMA/NP, as Licenças LP,LI e LO para extração e beneficiamento de 
minério de ouro  o Protocolo nº 1308/2022.

Protocolo: 866247

LUcas steFaNeLLo Facco  
cPF soB N° 901.173.791-15 

Proprietário da FaZeNda estreLa i 
localizada no município de Ulianópolis, torna público que recebeu da SEM-
Ma/ Ulianópolis a l.a.r. sob n° 026/2022 para atividade agricultura e pe-
cuária.

Protocolo: 866241

NatascHa Maria Pedroso Facco  
cPF soB N° 017.427.882-97 

Proprietária da FaZeNda sosseGo 
localizada no município de Ulianópolis, torna público que recebeu da SEM-
Ma/ Ulianópolis a l.a.r. sob n° 028/2022 para atividade agricultura e pe-
cuária.

Protocolo: 866242

rosiLeNe soUsa crUZ  
cPF soB N° 292.557.912-49 

Proprietária da FaZeNda troVÃo 
localizada no município de Ulianópolis, torna público que recebeu da SEM-
Ma/ Ulianópolis a l.a.r. sob n° 027/2022 para atividade agricultura e pe-
cuária.

Protocolo: 866244
FaZeNda iraceMa 

siMoNe BUcHMaNN de oLiVeira LoUreiro 
cPF:009.767.327-77 

Torna público que requereu a SEMMa/Paragominas lar para atividades de 
criação de bovinos e cultura de ciclo curto em Paragominas/Pa.

Protocolo: 866246
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