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eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº: 20222797  

origem: PrEGÃo Nº 019/2022 contratante: fUNdo MUNiciPal dE EdU-
caÇÃo contratada: EdNaldo J. dE s. aMaral EirEli - ME objeto:  con-
tratação de serviços de transporte escolar terrestre e fluvial objetivando 
atender as necessidades de locomoção dos alunos matriculados nas esco-
las públicas de ensino (estadual e municipal), no município de são Miguel 
do Guamá/Pa. valor total: r$ 459.915,00 (quatrocentos e cinquenta e 
nove mil, novecentos e quinze reais) vigência: 25 de Maio de 2022 a 31 de 
dezembro de 2022 data da assinatura: 25 de Maio de 2022
cristiaNa GriMoUtH tavEira
sEcrEtaria MUNiciPal dE EdUcaÇÃo

Protocolo: 817854

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SAPUCAIA

.

eXtrato de coNtrato
coNVÊNio N° 051/2022 QUe eNtre si ceLeBraM a 

secretaria de estado de traNsPortes (setraN) e a 
PreFeitUra MUNiciPaL de saPUcaia.

objeto: fornecimento de combustível (óleo diesel s-10) para recuperação de 
30,97 km de estradas vicinais. sendo viciNal laGo aZUl com coordenadas 
Geográfica inicial: 656462-8635/9244083-6969 e final: 647238.1169/9255106-
3410 24,99 Km e a vicinal OLICES com coordenadas geográficas inicial: 647202-
4252/9231442-8527 e final: 648024-3295/9235511-1083 com 5,98 Km de ex-
tensão, no município de sapucaia/Pa.

Processo adMiNistratiVo de LicitaÇÃo N.º 023/PMs/2022.
iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo N.º 014/PMs/2022.

contratante: Prefeitura Municipal de sapucaia, com sede à rua dália, nº 77, 
centro, sapucaia - Pará, inscrita no cNPJ sob o nº 01.617.317/0001-34.
contrato n.º 023/PMs/2022, contratada: aUto Posto disNEY EirE-
li, estabelecida na rod Pa 150 - s/N KM - 628 - saPUcaia - Pa, inscrita 
no cNPJ/Mf sob o n. 05.028.117/0001-05.
valor Global: r$ 287.617,96 (duzentos e oitenta e sete mil, seiscentos e 
dezessete reais e noventa e seis centavos).
Prazo: 180 dias consecutivos, podendo este prazo ser prorrogado nas con-
dições do inciso ii do art. 57 da lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.
fundamento legal: art. 25, inciso i, da lei federal n° 8666, de 1993.
data da assinatura: 06 de Junho de 2022.

Protocolo: 817856

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SOURE

.

retiFicaÇÃo de aViso de LicitaÇÃo - toMada de PreÇo Nº 041/2022
Na PUBLicaÇÃo circULada No dia 22/06/2022, diÁrio oFiciaL Nº. 

35.016, PÁGiNa: 167
onde se lê: toMada dE PrEÇo Nº 041/2022-tP
Leia-se: PrEGÃo ElEtrÔNico Nº 041/2022-PE/srP
carlos augusto de lima Gouvêa
PrEfEito MUNiciPal

Protocolo: 817859

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TERRA SANTA

.

MUNiciPio de terra saNta
cHaMaMeNto PUBLico Para credeNciaMeNto Nº 

002/2022-PMts-cPL 
oBJEto: crEdENciaMENto dE lEiloEiros Para a PrEstaÇÃo dos sEr-
viÇos dE avaliaÇÃo E aliENaÇÃo dE BENs MÓvEis iNsErvÍvEis dE Pro-
PriEdadE do MUNiciPio dE tErra saNta. aBErtUra No dia 07/07/2022 
as 09:00 Hs. QUalQUEr EsclarEciMENto soBrE o Edital sErá fEito 
PElo e-mail: licitacaopmts@outlook.com ou pelo fone: (93) 3538-1149.
odair JosÉ farias alBUQUErQUE
PrEfEito MUNiciPal.

Protocolo: 817861

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TUCURUÍ

.

errata srP 8/2022-043
FUNdo MUNiciPaL saÚde

objeto: registro de preços para futura e eventual contratação de empre-
sa(s) especializada(s) para prestar serviços médicos nas unidade de pronto 
saúde.  onde se lê:  abertura dia 01/07/2022,  Lê – se :  abertura dia 
06/07/2022,  tucuruí-Pa, 23/06/2022
 fernando Barros lima Pregoeiro

Protocolo: 817150

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE URUARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de UrUarÁ
eXtrato de coNtrato

oriGEM: Pregão Eletrônico 9/2022-00027-srP; coNtrataNtE: fUNdo 
MUNiciPal dE saÚdE; coNtrato nº: 20229338; coNtratada: Br-Pri-
ME-coMErcial E sErvicos ltda; valor total: r$ 609.980,00 (seis-
centos e Nove Mil, e Novecentos e oitenta reais); oBJEto: aquisição de 2 
ambulância tipo a, com tração 4x4para simples remoção conforme convê-
nio 21/2022. viGÊNcia: 13/06/2022 à 03/10/2022.

Protocolo: 817863
..

ParticULares
.

Fazenda  Pariri ii( Márcio antunes Filgueira Júnior),  com cPF sob o 
nº 055.038.946-69, Propriedade localizada na Zona rural de são félix do 
Xingu, s/n°,  Estado  do Pará, vem  tornar  Público que requereu junto a sE-
Mas/Pa, sua lar-licença de atividade rural com protocolo de nº 2021/29577

Protocolo: 817752
daNieLa PadiLHa JUNQUeira de soUsa - FaZeNda da Pedra
PUBlica QUE rEcEBEU a licENÇa aMBiENtal rUral - lar, N° 002/2022 JUN-
to a sEcrEtaria MUNiciPal dE MEio aMBiENtE dE UrUará - Pa, da Pro-
PriEdadE dENoMiNada faZENda da PEdra, localiZada Na Br 230, KM 
140 sUl a 14 KM da faiXa, coordENada dE localiZaÇÃo lat: 03º43’18,37”, 
long: 53º24’17,45”, Para dEsENvolvEr a atividadE dE BoviNocUltUra.
GUstaVo PadiLHa JUNQUeira de soUsa - FaZeNda MaracaJÁ
PUBlica QUE rEcEBEU a licENÇa aMBiENtal rUral - lar, N° 
003/2022 JUNto a sEcrEtaria MUNiciPal dE MEio aMBiENtE dE 
UrUará - Pa, da ProPriEdadE dENoMiNada faZENda MaracaJá, 
localiZada Na Br 230, KM 140 sUl a 14 KM da faiXa, coordE-
Nada dE localiZaÇÃo lat: 03º44’00,61”, long: 53º24’07,48”, Para 
dEsENvolvEr a atividadE dE BoviNocUltUra.

Protocolo: 817750
serraria LUcas Ltda. - ePP, cNPJ/MF Nº 03.532.877/0001-11, 
localizada à Estrada cauaxi-Bradesco, Km 140, s/N, Zona rural, Município 
de Paragominas, requereu da sEMas/Pa sua licença de operação - l.o., 
Prot. Nº 2022/6857, para Produção de carvão vegetal.

Protocolo: 817757
Fazenda  Pariri( Márcio antunes Filgueira),  com cPF sob o nº 
350.290.726-91, Propriedade localizada na Zona rural de são félix do 
Xingu, s/n°,  Estado  do Pará, vem  tornar  Público que requereu jun-
to a sEMas/Pa, sua lar-licença de atividade rural com protocolo de nº 
2021/31566

Protocolo: 817755
agnaldo Pereira Vieira, cPF: 307.171.402-53, fazenda correinha, lo-
calizada na Br-222, rondon do Pará, solicitou da sEcMa a licença de ati-
vidade rural - lar sob protocolo no 044/2020.

Protocolo: 817759
edson sena dos santos, cPF: 477.256.562-00, sítio talismã, localiza-
da na Br-222, rondon do Pará, solicitou da sEcMa a licença de atividade 
rural - lar sob protocolo no 328/2022.

Protocolo: 817763
Pelo presente, JacKieLiNe oLiVeira GUsMÃo, cPF N°. 642.175.742-15, 
torna público que requereu à secretaria de Estado de Meio ambiente e sus-
tentabilidade, a licença ambiental rural - lar para desenvolver atividade 
agrossilvipastoril, no imóvel denominado fazenda Bom Jesus, localizada na 
Br 010 km 59, estrada vicinal a direita km 15, Município aurora do Pará.

Protocolo: 817748


