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rência, mediante especificações do edital e seus anexos e de acordo com o 
que determina a legislação vigente.
aBertUra: 09/05/2022 Às 11:00H
o Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala 
da comissão Permanente de licitação, localizada na Praça alcides Paranhos, 
Nº 17, (altos)- centro - Santo antônio do Tauá no horário das 8:00hs ás 
12:00hs, a partir da publicação deste aviso até a data anterior aquela estipu-
lada para sua abertura, bem como poderá ser consultado ou retirado no Portal 
dos Jurisdicionados do Tribunal de contas dos Municípios do Estado do Pará 
- TcM/Pa: www.tcm.pa.gov.br, a Sessão será na sala da cPl.

Maria WaLdeLiria BitteNcoUrt da siLVa cei
Pregoeira

Protocolo: 789850

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO FÉLIX DO XINGU

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo FÉLiX do XiNGU - Pa
eXtrato de coNtrato

contrato n° 20220187 - caroNa Nº arP 019/2022 - contratante: 
FUNdo MUNiciPaL de Meio aMBieNte - contratado iNácio GErMaNo 
SErViÇo dE liMPEZa EirEli objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE EN-
GENHaria ESPEcialiZada Para PrESTaÇÃo dE SErViÇoS SoB dEMaNda, 
coM forNEciMENTo dE MÃo dE oBraS E EQUiPaMENToS, Na MaNUTEN-
ÇÃo PrEdial, Para aTENdEr aS NEcESSidadES da SEcrETaria EXEcU-
TIVA DE MEIO AMBIENTE E MINERAÇÃO - SEMMAS. Vigência: 08/04/2022 
a 31/12/2022 - Valor Global: 92.851,00 (noventa e dois mil, oitocentos e 
cinquenta e um reais) - data da assinatura: 08/04/2022.

Joao cLeBer de soUsa torres
Prefeito Municipal de São félix do Xingu

Protocolo: 789853

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo FÉLiX do XiNGU - Pa
eXtrato de coNtrato

contrato n° 20220188 - caroNa Nº arP 019/2022 - contratante: 
FUNdo MUNiciPaL de Meio aMBieNte - contratado a f SaNTiaGo dE 
SoUSa - ME objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria ESPE-
cialiZada Para PrESTaÇÃo dE SErViÇoS SoB dEMaNda, coM forNEci-
MENTo dE MÃo dE oBraS E EQUiPaMENToS, Na MaNUTENÇÃo PrEdial, 
Para aTENdEr aS NEcESSidadES da SEcrETaria EXEcUTiVa dE MEio 
AMBIENTE E MINERAÇÃO - SEMMAS. Vigência: 08/04/2022 a 31/12/2022 - 
Valor Global: 65.626,00 (sessenta e cinco mil, seiscentos e vinte e seis reais) 
- data da assinatura: 08/04/2022.

Joao cLeBer de soUsa torres
Prefeito Municipal de São félix do Xingu

Protocolo: 789855

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo FÉLiX do XiNGU - Pa
eXtrato de coNtrato

contrato n° 20220191 - PreGÃo eLetrÔNico Nº 030/2022 - contratante: 
PrEfEiTUra MUNiciPal dE SÃo fÉliX do XiNGU - contratado: PrESTado-
ra dE SErViÇoS liarTH - ME - objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para 
aPoio ÀS aÇÕES doS TErriTÓrioS SUSTENTáVEiS No MUNiciPio dE 
SÃo fÉliX do XiNGU/Pa Para foMENTo daS aTiVidadES ProdUTiVaS EM 
ProPriEdadES rUraiS adEridaS ao ProGraMa, coNforME coNVENio 
Nº 37/2021-SEDAP, PROCESSO Nº 2021/1343574. Vigência: 25/04/2022 a 
31/12/2022 - Valor Global: r$ 282.000,00 (duzentos e oitenta e dois mil 
reais) - data da assinatura: 25/04/2022.

Joao cLeBer de soUsa torres
Prefeito Municipal de São félix do Xingu

Protocolo: 789856

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

.

aViso de retiFicaÇÃo 
LicitaÇÃo: Pe/2022.014-PMsJa srP

Matéria publicada no ioePa-34.929, ProtocoLo 783448, Pág. 204 
de 11/04/2022, referente ao: PE/2022.014-PMSJa SrP. 
oNde se LÊ: 22/04/2022 ás 08:00h. Leia-se: 10/05/2022 ás 08:00h.

aViso de retiFicaÇÃo 
LicitaÇÃo: Pe/2022.015-FMs srP

Matéria publicada no ioePa-34.929, ProtocoLo 783448, Pág. 204 
de 11/04/2022, referente ao: PE/2022.015-fMS SrP. 
oNde se LÊ: 22/04/2022 ás 08:40h. Leia-se: 10/05/2022 ás 08:40h.

aViso de retiFicaÇÃo 
LicitaÇÃo: Pe/2022.016-PMsJa srP

Matéria publicada no ioePa-34.929, ProtocoLo 783448, Pág. 204 
de 11/04/2022, referente ao: PE/2022.016-PMSJa SrP. 
oNde se LÊ: : 22/04/2022 ás 09:20h. Leia-se: 10/05/2022 ás 09:20h.

aViso de retiFicaÇÃo 
LicitaÇÃo: Pe/2022.017-FMe srP

Matéria publicada no ioePa-34.929, ProtocoLo 783448, Pág. 204 
de 11/04/2022, referente ao: PE/2022.017-fME SrP. 
oNde se LÊ: 22/04/2022 ás 09:50h. Leia-se: 10/05/2022 ás 09:50h.

aViso de retiFicaÇÃo 
LicitaÇÃo: Pe/2022.018-PMsJa srP

Matéria publicada no ioePa-34.929, ProtocoLo 783448, Pág. 204 
de 11/04/2022, referente ao: PE/2022.018-PMSJa SrP. oNde se LÊ: 
22/04/2022 ás 10:00h. Leia-se: 10/05/2022 ás 10:00h.
ronis da silva amorim-Pregoeiro

Protocolo: 789857

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo MiGUeL do GUaMÁ/Pa
aViso de sUsPeNsÃo

o Município de são Miguel do Guamá-Pa, torna publico a suspensão 
do Pregão eletrônico srP nº 013/2022 cujo objeto é registro de pre-
ços para futura e eventual aquisição de materiais de limpeza e higienização 
e descartáveis, objetivando atender as necessidades da Prefeitura, Secreta-
rias e fundos Municipais de São Miguel do Guamá/Pa, para readequação na 
pesquisa de preços e mapa comparativo de preços. a nova data da sessão 
pública será informada através dos mesmos meios de divulgação utilizados 
anteriormente.

aViso de HoMoLoGaÇÃo e adJUdicaÇÃo
aviso de Homologação e adjudicação. Modalidade: toMada de Pre-
Ços nº 2/2022-003. objeto: contratação de serviços da obra de conclusão 
da pavimentação asfáltica de vias urbanas (rua Paredão) no Município de São 
Miguel do Guamá-PA nos termos do Convênio nº 850077/2017, celebrado en-
tre o Ministério do desenvolvimento regional e a Prefeitura municipal de São 
Miguel do Guamá/Pa. Vencedor(es): iMPErio PaViMENTaÇÃo E locaÇÕES 
EirEli, com o valor total de r$ 1.297.753,51(Um Milhão, duzentos e Noventa 
e Sete Mil, Setecentos e Cinquenta e Três Reais e Cinquenta e Um Centavos). 
Homologo a licitação na forma da lei nº 8.666/93 - PaULo HeNriQUe de 
carVaLHo Vieira. 13 de abril de 2022.

eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº: 20222701; oriGeM: tomada de Preços Nº 2/2022-003;
coNtrataNte: Prefeitura Municipal de são Miguel do Guamá; coNTraTa-
da(o): império Pavimentação e locações  Eireli;oBJETo: contratação de ser-
viços da obra de conclusão da pavimentação asfáltica de vias urbanas (rua 
Paredão) no Município de São Miguel do Guamá-PA nos termos do Convê-
nio nº 850077/2017, celebrado entre o Ministério do desenvolvimento re-
gional e a Prefeitura municipal de São Miguel do Guamá/Pa;Valor ToTal: 
r$ 1.297.753,51 (um milhão, duzentos e noventa e sete mil, setecentos e 
cinquenta e três reais e cinquenta e um centavos);VIGÊNCIA: 14 de Abril de 
2022 a 31 de dezembro de 2022.

eXtrato de terMo aditiVo
eXtrato do PriMeiro terMo aditiVo do coNtrato Nº: 20210135  
oriGeM: disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 7/2021-0044. coNTraTaNTE: 
PrEfEiTUra MUNiciPal dE SÃo MiGUEl do GUaMá. coNTraTada(o): BE-
NEdiTo PaUlo BarBoSa dE MoUra oBJETo: locaÇÃo dE iMÓVEl dESTi-
Nado ao fUNcioNaMENTo da SEcrETaria MUNiciPal dE aGricUlTUra, 
a fiM dE aTENdEr aS NEcESSidadES dESTa SEcrETaria. ViGÊNcia: 01 
de abril de 2022 à 01 de julho de 2022.

eduardo sampaio Gomes Leite-Prefeito
Protocolo: 789858

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo MiGUeL do GUaMÁ/Pa
eXtrato de terMo aditiVo

eXtrato do PriMeiro terMo aditiVo de PraZo ao coNtrato 
Nº: 20210019  oriGEM: diSPENSa dE liciTaÇÃo Nº 7/2021-0006. coN-
TraTaNTE: fUNdo MUNiciPal doS dirEiToS da criaNÇa E do adolEScEN-
TE. coNTraTada(o): Maria GiSEllE da SilVa. oBJETo: locação de 1 UM 
imóvel destinado ao funcionamento do acolhimento institucional - abrigo infantil 
e adolescente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistên-
cia Social. ViGÊNcia: 17 de janeiro de 2022 à 10 de março de 2022.

aNa cristiNa de aLBUQUerQUe FiLHo
SEcrETária MUNiciPal

Protocolo: 789859

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SAPUCAIA

.

PreGÃo eLetrÔNico N.º 003/PMs/2022
Processo adMiNistratiVo de LicitaÇÃo Nº 018/PMs/2022

eXtrato do coNtrato Nº 018/PMs/2022
coNtrataNte: o Município de Sapucaia, Estado do Pará, inscrito no cNP-
J(Mf) sob o nº 01.617.317/0001-34, com sede à rua dália, nº 77, centro, 
Sapucaia - Pará.
coNtratada: J N GoMES EirEli, inscrita no cNPJ (Mf) sob o nº 
22.851.381/0001-55, estabelecida na rua Mogno, centro, Xinguara-Pa.
oBJeto: o presente contrato tem como objeto a contratação de empresa(s) 
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habilitada(s) para fornecer estrutura de Palco, SoM E ilUMiNaÇÃo, para a 
realização do 26º aniversário de Sapucaia, destinado a Prefeitura Municipal 
de Sapucaia
VaLor do coNtrato: os preços dos itens a serem fornecidos são aqueles 
constantes da Planilha apresentada pela coNTraTada, sendo que o valor 
total do contrato é de r$ 64.830,00.
aMParo LeGaL: a lavratura do presente contrato decorre da realização do 
Pregão Eletrônico nº 003/PMS/2022, realizados com fundamento na lei nº 
10.520, de 17 de julho de 2002, na lei nº 8.666/93 e nos decretos federais 
nº 3.555/2000 e 10.024/2019.
ViGÊNcia e eFicÁcia: A vigência deste contrato terá início em 18/04/2022 
extinguindo-se 30/04/2022, tendo início e vencimento em dia de expediente, 
devendo-se excluir o primeiro e incluir o último, podendo ser prorrogado pela 
legislação pertinente.
ViNcULaÇÃo ao editaL e À ProPosta da coNtratada: Este con-
trato fica vinculado aos termos do Pregão Eletrônico - Nº 003/PMS/2022 cons-
tante do Processo administrativo de licitação nº 018/PMS/2022, e aos termos 
das propostas da coNTraTada.
data da assiNatUra: Sapucaia/Pa, 18 de abril de 2022.

PreFeitUra MUNiciPaL de saPUcaia
Wilton Miranda de Lima-Prefeito Municipal

coNTraTaNTE
Protocolo: 789862

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TOMÉ-AÇU

.

PreFeitUra MUNiciPaL de toMÉ-aÇU / Pa
aViso de reVoGaÇÃo de LicitaÇÃo

o Município de tomé açu, amparado nos termos da lei federal 8.666/93, 
artigo 49, torna público a rEVoGaÇÃo do processo licitatório na modalidade 
PrEGÃo ElETrÔNico - SrP Nº 9/2022-0504001, cujo objeto é o registro de 
Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de expediente, visando 
atender às necessidades da Prefeitura municipal de Tomé-açu e demais secre-
tarias que compõem a esfera administrativa municipal. Tendo como princípio 
o interesse da Administração pública, conveniência administrativa e da auto-
tutela, para que se proceda a revisão do Termo de Referência e Instrumento 
convocatório e posteriormente publicação da nova data do certame. carlos 
antônio Vieira - Prefeito Municipal.
o Município de tomé açu, amparado nos termos da lei federal 8.666/93, 
artigo 49, torna público a rEVoGaÇÃo do processo licitatório na modalida-
de PrEGÃo PrESENcial Nº 9/2022-3103001, cujo objeto é coNTraTaÇÃo 
dE EMPrESa Para PrESTaÇÃo dE SErViÇoS dE coBErTUra dE EVENToS 
iNSTiTUcioNaiS caPTUra E EdiÇÃo dE VÍdEoS E foToS iNSTiTUcioNaiS 
TraNSMiSSÃo dE EVENToS ao ViVo ENTrE oUTroS Para aTENdEr a dE-
MaNdaS do MUNicÍPio dE ToMÉ-aÇU. Tendo como princípio o interesse da 
Administração pública, conveniência administrativa e da autotutela, para que 
se proceda a revisão do Termo de Referência e Instrumento Convocatório e 
posteriormente publicação da nova data do certame. carlos antônio Vieira 
- Prefeito Municipal.

aViso de LicitaÇÃo
toMada de PreÇos Nº 2/2022-1304001

Tipo menor preço global. contratação de empresa especializada em serviços 
de engenharia para execução das obras de revitalização do prédio do Mercado 
Municipal, localizado na zona urbana do município de Tomé-açu / Pa, atra-
vés de transferência de Emenda Parlamentar nº 202134920006, conforme 
especificações contidas no Edital e anexos. Data de abertura: 12/05/2022 às 
08:30h. o Edital e seus anexos encontram-se disponíveis na sala de reuni-
ões da cPl, no Mural de licitações/TcM/Pa e no site https://transparencia.
prefeituratomeacu.pa.gov.br - ariane Lima Batista - Presidente da cPL/
PMta - tomé-açu / Pa.
o Município de tomé açu, torna público aos interessados que às 14:00h, do 
dia 10/05/2022,  PrEGÃo ElETrÔNico Nº 9/2022-2303001. objeto:  coN-
TraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Para PrESTaÇÃo dE SErViÇo Na 
árEa da EdUcaÇÃo, Para EXEcUTar aUlaS oN-liNE PrEParaTÓriaS dE 
VESTiBUlar Para iMPlaNTaÇÃo do cUrSiNHo MUNiciPal GraTUiTo do 
MUNicÍPio dE ToMÉ aÇU. o Edital e seus anexos encontram-se à disposição 
dos interessados na sala da comissão Permanente de licitação, localizada na 
Praça Três Poderes nº 738, Bairro: Centro, Tomé Açu/Pa, de segunda a sexta 
feira, no horário das 8:00hs ás 12:00hs, a partir da publicação deste aviso, 
bem como poderá ser consultado ou retirado no Portal dos Jurisdicionados 
do Tribunal de contas dos Municípios do Estado do Pará - TcM/Pa: www.tcm.
pa.gov.br e no site http://www.portaldecompraspublicas.com.br.

Protocolo: 789863

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TRAIRÃO

.

PreFeitUra MUNiciPaL de trairÃo
aViso de LicitaÇÃo

a Prefeitura Municipal de trairão usando de suas atribuições legais vem 
através de seu pregoeiro deivide da Silva cruz tornar público os extratos de 
edital conforme abaixo:
PreGÃo eLetrÔNico srP N° 012/2022PMt-Pe-srP, Tipo Menor Preço 
Por item, Modo de disputa aberto. objeto: rEGiSTro dE PrEÇo Para fU-

TUra coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para aQUiSiÇÃo dE MáQUiNa PESada 
TiPo EScaVadEira HidráUlica Para aTENdEr aS NEcESSidadES da SE-
crETaria MUNiciPal dE aGricUlTUra, aQUicUlTUra E PESca do MUNi-
cÍPio dE TrairÃo-Pá, coNforME TErMo dE coNVÊNio Nº 914707/2021, 
cElEBrado ENTrE o MiNiSTÉrio dE aGricUlTUra, PEcUária E aBaS-
TEciMENTo - MaPa E o MUNicÍPio dE TrairÃo-Pá. data da abertura: 
09/05/2022 Horário: 08:00hrs (horário de Brasília-df).
integra do Edital no site www.portaldecompraspublicas.com.br, departamen-
to 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: 789864

.

.

ParticULares
.

reQUeriMeNto de LiceNÇa
a coNstrUtora iMPaX eireLLi - iMPaX 

Torna público que requereu à Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sus-
tentabilidade do Pará, a licença de operação, para a atividade de transporte 
de combustíveis e lubrificantes com o uso de Caminhão Comboio na Região 
Metropolitana de Belém e outras regiões adjacentes no Estado do Pará. foi 
também determinado Plano de Atendimento a Emergências, para solicitação 
da licença.

Protocolo: 789814

GUstaVo WiLMar BaLestreri  
cPF: 831.900.822-00 

Torna público que requereu à SEMMa - Secretaria Municipal do Verde e do 
Meio ambiente de Paragominas, a renovação de lar para as atividades de 
criaÇÃo dE BoViNoS e cUlTUra dE ciclo cUrTo da fazenda canaã i 
localizada em Paragominas - Pa.

Protocolo: 789812

.

.

eMPresariaL
.

cÂMara MUNiciPaL de saLiNÓPoLis
eXtrato de iNeXiGiBiLidade e coNtrato 

iNeXiGiBiLidade Nº 001/2022-cMs 
objeto: contratação de Pessoa Jurídica para prestação de Serviços Técni-
cos de consultoria e assessoria contábil. contratante: câmara Municipal 
de Salinópolis. contratado: E. alexandre Silva - Me, inscrito no cNPJ nº 
17.306.004/0001-03. contrato nº 2022041501. Valor Global: r$ 108.000,00 
(cento e oito mil reais). Vigência: 25/04 a 31/12/2022. Fundamentação Le-
gal: art. 25, ii, art. 13, iii da lei n.º 8.666/93 e suas alterações. Eron de 
carvalho Teixeira - Presidente da câmara

Protocolo: 789809

eLiaNa d reY FarMacia Ltda 
cNPJ:42136448/0001-87 

TorNa PÚBlico QUE ESTa rEQUEriMENTo a SEcrETaria MUNiciPal dE 
MEio aMBiENTE SEMa/aNaNiNdEUa/Pa,coM.VarEJ dE ProdUToS farMa-
cÊUTicoS/MaNi PUlaÇÃo dE forMUla, ENd.ESTrada do cUrUÇaMBa,09 
cEP:67145260

Protocolo: 789805

siZeLia a PiNHeiro aNtUNes Ltda 
cNPJ 00.866.945/0001-90 

av. cristo rei, 836, centro, Jacundá-Pa, requereu da SEMaTUr renovação de 
licença de operação para atividade de Supermercados.

Protocolo: 789807

resoLUÇÃo Nº 001 de 20 de aBriL de 2022
dispõe sobre a alteração do Parágrafo Único do art. 14, do regimento interno 
da câmara Municipal de oriximiná, e dá outras providências.
o Presidente da câmara Municipal de Vereadores de oriximiná, esta-
do do Pará, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 31, inciso i, alínea 
“c”, do Regimento Interno, faz saber que Plenário aprovou e fica promulgada 
a seguinte resolução:
art. 1º - o Parágrafo Único do art. 14 do regimento interno da câmara Mu-
nicipal de oriximiná, passa a ter a seguinte redação:
art. 14 - “omissis”.
Parágrafo Único - o mandato dos membros da Mesa diretora da câmara terá 
duração de dois anos, permitida a recondução de qualquer dos membros para 
o mesmo cargo, na eleição imediatamente subsequente, na mesma legisla-
tura.
art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Mesa diretora da câmara Municipal de oriximiná, em 20 de abril de 2022.

Marcelo augusto andrade sarubbi
Presidente

ana cleyde tavares Batista Filha
1ª Secretária

Marta Monteiro Godinho
2ª Secretária

Protocolo: 789802


