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PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM
secretaria MUNic. de iNFraestrUtUra-seMiNFra

eXtrato do coNtrato Nº 056/2022- seMiNFra - origem: concorrên-
cia Pública nº 005/2022 - SEMiNfra - contratante: PMS/Secretaria Municipal 
de infraestrutura - contratado: coNSTrUTora NorTE do TaPaJoS. objeto: 
coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Para a PaViMENTaÇÃo da aV. 
doM frEdErico coSTa, ENTrE a rUa MariNGá E rUa c, NESTa cidadE dE 
SaNTarÉM-Pa. Valor: r$ 13.399.502,46 (treze milhões, trezentos e noventa e 
nove mil, quinhentos e dois reais e quarenta e seis centavos). dotação orçamen-
tária: convênio nº 201/2022-SEdoP e da dotação orçamentária da PMS/SEMiN-
fra 26.451.0010.1.011 - 4.4.90.51.00.00. Vigência do contrato: 10.10.2022 a 
10.06.2023. Prazo de Execução: 6 (seis) meses a contar da ordem de Serviço. 
ordenador de despesas: daniel Guimarães simões.

Protocolo: 864479

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM
secretaria MUNiciPaL de iNFraestrUtUra

Portaria Nº 051/2022/NLcc/seMiNFra
o secretário Municipal de infraestrutura, do município de Santarém - 
Pa, no uso de suas atribuições legais e em cumprimento ao disposto no art. 
67 da lei 8666/93 e alterações posteriores. coNSidEraNdo: art. 67 da lei 
8666/93. rESolVE: arT. 1º - ficam constituídos como integrantes da equipe 
técnica de fiscalização do Contrato contratação de empresa para execução 
dos serviços técnicos especializados de engenharia, para supervisão técnica, 
elaboração de projetos e controle tecnológico no município de Santarém, o: 
Sr. Tiago dos Santos furtado, assessor Técnico de Engenharia i, matricu-
la 63616; Sr. rafael Queiroz reis, matricula 83407; Sr. Saulo couto Sales, 
matricula 87363; Sr. felipe da rocha aguiar, matricula 89339; Sr. rodrigo 
Willers Moreira, matricula 90373; Sr. lucas Miranda Neves, matricula 90479; 
Sr. anderson Jorge Guimaraes carneiro, matricula 70891; Todos lotados nesta 
Secretaria Municipal de infraestrutura - SEMiNfra. arT. 2º - as atribuições 
desta equipe técnica de fiscalização são estabelecidas nos parágrafos 1º e 2º 
do art. 67 da lei 8.666/93. arT. 3º - Esta Portaria produz efeito na data de 
sua publicação, revogada as demais disposições em contrário. rEGiSTrE-SE 
E PUBliQUE-SE, dÊ-SE ciÊNcia E cUMPra-SE.

Santarém, 11 de outubro de 2022.
daNieL GUiMarÃes siMÕes

Secretário Municipal de infraestrutura
Protocolo: 864481

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 004/2022 - seMsa 
objeto: aquisição de Materiais e Equipamentos Permanentes Para Ubs Zonas 
rural, Urbana e região de rios, Pela Secretaria Municipal de Saúde de Santarém, 
conforme especificações constantes no Edital, no endereço eletrônico: www.
portaldecompraspublicas.com.br ou www.santarem.pa.gov.br. início de entrega das 
propostas: 17/10/2022 a partir das 9h no site www.portaldecompraspublicas.com.
br. abertura das propostas: 31/10/2022 às 9h no site www.portaldecompraspubli-
cas.com.br. Gledson esmilly sousa Bentes - Pregoeiro da PMs.

Protocolo: 864482
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTARÉM NOVO

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetroNico srP Nº 07/2022-PMsN  

Proc. adMiNistratiVo Nº 02508001/22  
Proc. LicitatÓrio Nº 9/2022-250801

o Município de santarém Novo, através da Prefeitura Municipal, torna pú-
blico que às 10:00h do dia 01/11/2022, realizará licitação, Pregão Eletrônico 
SrP, tipo menor preço por item, para a coNSTiTUiÇÃo dE rEGiSTro dE 
PrEÇoS Para coNTraTaÇÃo dE EMPrESaS ESPEcialiZadaS No forNE-
ciMENTo, faBricaÇÃo E iNSTalaÇÃo dE MÓVEiS PlaNEJadoS, dE forMa 
ParcElada, Para aTENdEr aS NEcESSidadES BáSicaS da PrEfEiTUra 
MUNiciPal, dEParTaMENToS, SEcrETariaS E fUNdoS, dESTE MUNicÍPio, 
a realizar-se na no endereço eletrônico: https://www.portaldecompraspubli-
cas.com.br/18/. a licitação obedecerá ao disposto na lei nº 10.520/2002, 
decreto Nº 10.024, de 20 de Setembro de 2019, subsidiada pela lei nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores. o Edital e seus anexos encontram-se 
à disposição dos interessados no endereço eletrônico: https://santaremnovo.
pa.gov.br/ , https://www.tcm.pa.gov.br/ e no departamento de licitações da 
Prefeitura, na rua frei daniel Samarate, complexo administrativo, nº 128, 
centro, deste Município - cEP: 68.720-000, a partir da publicação deste aviso, 
no horário de expediente das 08:00hs às 12:00hs. informações: pmsn.licita@
gmail.com. Thaylo Pires do Nascimento-Pregoeiro Municipal.

Protocolo: 864483

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo doMiNGos do caPiM  
aVisos de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNicoNº00067/2022
o município de são domingos do capim através da pregoeira, torna públi-
co o processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico do tipo menor preço 

por item que versa sobre o rEGiSTro dE PrEÇoS Para fUTUra E EVENTUal 
aQUiSiÇÃo dE BoTiJÕES E rEcarGa dE GáS, Para aTENdEr aS NEcES-
SidadES da PrEfEiTUra, SEcrETariaS E fUNdoS aGrEGadoS do MUNi-
cÍPio dE SÃo doMiNGoS do caPiM/Pa. a data do recebimento e abertura 
das propostas e documentos de habilitação será no dia 31/10/2022 às 08:00 
horas no sistema  comprasnet. o edital estará disponível nos sites: https://
saodomingosdocapim.pa.gov.br/categoria/licitacoes/e www.comprasnet.gov.
br e e-mail: licitacaosdc2022@gmail.com, e também poderá ser obtido no 
prédio da prefeitura, sala da comissão Permanente de licitações (cPl) loca-
lizada na av. dr. lauro Sodré, nº 206, centro, São domingos do capim/Pa, 
cEP: 68635-000, nos dias úteis, no horário de 07:00hs às 13:00hs,a partir 
da data da publicação.

aVisos de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 00068/2022

o município de são domingos do capim através da pregoeira, torna públi-
co o processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico do tipo menor preço 
por item que versa sobre o rEGiSTro dE PrEÇoS Para fUTUra E EVENTUal 
aQUiSiÇao dE MaTEriaiS TEcNicoS dE USo EM SaUdE E corrElaToS, 
Para SUPriMENTo daS dEMaNdaS oriUNdaS doS SErViÇoS dE aTEN-
Çao PriMaria E HoSPiTalar, da rEdE MUNiciPal dE SaUdE dE Sao do-
MiNGoS do caPiM/Pa. a data do recebimento e abertura das propostas e 
documentos de habilitação será no dia 31/10/2022 às 11:00 horas no sistema 
comprasnet. o edital estará disponível nos sites: https://saodomingosdoca-
pim.pa.gov.br/categoria/licitacoes/ e www.comprasnet.gov.br e e-mail: licita-
caosdc2022@gmail.com, e também poderá ser obtido no prédio da prefeitura, 
sala da comissão Permanente de licitações (cPl) localizada na av. dr. lauro 
Sodré, nº 206, centro, São domingos do capim/Pa, cEP: 68635-000, nos 
dias úteis, no horário de 07:00hs às 13:00hs a partir da data da publicação.

Maria Jose Bastos do aMaraL-PreGoeira

Protocolo: 864484

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo seBastiÃo da Boa Vista
eXtratos de reGistros de PreÇoss 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 9/2022-021 do tipo Menor Preço por item, cujo 
o objeto é o registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais 
permanentes (grupo gerador) para atender as necessidades da Secretaria de 
Saúde e Secretaria de Educação do Município de São Sebastião da Boa Vista. - 
Pa. conforme especificações e quantidades estimadas constantes no Termo de 
referência, tendo como detentora de ata de registro de Preço Nº 035.2022/
cPl a empresa: ludimaquinas comercio de Maquinas E Pecas Eireli,cNPJ: 
34.451.424/0001-94, com valor total registrado de r$ 484.839,78. o valor 
total registrado na ata de registro de Preço é de r$ 484.839,78. Validade da 
ata: 12 meses. Nelucy e silva de souza - Pregoeira.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 9/2022-020 do tipo Menor Preço por item, cujo 
o objeto é o registro de preços para futura e eventual aquisição de utensílios 
utilizados para o consumo de alimentação escolar (kit-escolar) em atendi-
mento aos alunos matriculados na rede municipal de ensino do município de 
São Sebastião da Boa Vista- Pa , conforme especificações e quantidades es-
timadas constantes no Termo de referência, tendo como detentora de ata de 
registro de Preço Nº 034.2022/cPl a empresa Maria francinete Tapajos Eireli 
cNPJ: 34.741.666/0001-12, com valor total registrado de r$ 75.250,00. o 
valor total registrado na ata de registro de Preço é de r$ 75.250,00. Validade 
da ata: 12 meses. Nelucy e silva de souza - Pregoeira.

Protocolo: 864485

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SAPUCAIA

.

Processo adMiNistratiVo de LicitaÇÃo Nº 043/PMs/2022
toMada de PreÇos Nº 006/PMs/2022

eXtrato do coNtrato Nº 043/PMs/2022
coNtrataNte: PrEfEiTUra MUNiciPal dE SaPUcaia, inscrita no cNP-
J(Mf) sob o nº 01.617.317/0001-34, com sede à rUa dália, Nº 77, cENTro, 
SaPUcaia - Pará.
coNtratada: coNSTrUTora iNdUSTrial MadEira EirEli - EPP, inscrita 
no cNPJ: 00.488.605/0001-73, estabelecida à aV. BraSil, Nº 1873, alTo 
ParaNa, rEdENÇÃo - Pa, cEP: 68.550-325.
oBJeto - coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada dE ENGENHaria 
Para a EXEcUÇÃo daS oBraS dE coNSTrUÇÃo do ParQUE EcolÓGico 
DE SAPUCAIA/PA, localizado na avenida flor da mata, zona urbana da sede 
do município, para cumprir com o Termo de Convênio nº 263/2022, firmado 
entre a Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas e 
o Município de Sapucaia/Pa, conforme o projeto, as planilhas e o cronograma 
financeiro, que passam a fazer deste instrumento contratual parte integrante.
PreÇo - o coNtrataNte pagará à coNTraTada, à importância global 
licitada de r$ 2.855.687,09 (dois milhões, oitocentos e cinquenta e cinco mil, 
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seiscentos e oitenta e sete reais e nove centavos), conforme planilha apre-
sentada pela coNTraTada.
PaGaMeNto e ViGÊNcia: o pagamento será efetuado mensalmente, con-
forme laudo de Medição dos Serviços Prestados, emitido pela Prefeitura Mu-
nicipal de Sapucaia, de acordo com a disponibilidade financeira.
•  O prazo de VIGÊNCIA DO CONTRATO É de 210 (Duzentos e dez) dias con-
secutivos, após emissão da ordem de serviço.
•  O prazo de EXECUÇÃO DA OBRA é de 180 (CENTO E OITENTA) DIAS CORRIDOS.
doS rEcUrSoS:
doTaÇÃo orÇaMENTária: 07.101.15.451.1489.7608
NaTUrEZa dE dESPESa: 444042
foNTE ESTadUal: 0101/0301
No Valor dE: 2.749.726,73 (doiS MilHÕES, SETEcENToS E QUarENTa E 
NoVE Mil, SETEcENToS E ViNTE E SEiS rEiaS E SETENTa E TrÊS cENTaVoS)
UNidadE orÇaMENTária: 01 - PrEfEiTUra MUNiciPal dE SaPUcaia
fUNÇÃo: 04 - oUTraS dESPESaS dE caPiTal
ProGraMa: 2.237- coNSTrUÇÃo do ParQUE UrBaNo EcolÓGico MUNiciPal
ElEMENTo dE dESPESa: 449051- oBraS E iNSTalaÇÕES
No Valor dE: 114.571,95 (cENTo E QUaTorZE Mil, QUiNHENToS E SE-
TENTa E UM Mil rEaiS E NoVENTa E ciNTo cENTaVoS).
GARANTIA CONTRATUAL: A CONTRATADA deverá prestar garantia da fiel 
execução dos compromissos ajustados no presente contrato, a contratada 
prestará garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global deste 
contrato, cujo valor é de r$ 142.784,35.

daTa da aSSiNaTUra: 07 de outubro de 2022.
...............................................................................

PrEfEiTUra MUNiciPal dE SaPUcaia - Pará.
Wilton Miranda de Lima - Prefeito Municipal

coNTraTaNTE
Protocolo: 864486

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TOMÉ-AÇU

.

PreFeitUra MUNiciPaL de toMÉ-aÇU / Pa
aViso de LicitaÇÃo

toMada de PreÇos Nº 2/2022-0510001 
tipo menor preço global, sob o regime de empreitada por preço global. 
contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para exe-
cução de recuperação de estradas vicinais no ramal do Ubim, zona rural do 
município de Tomé-Açu / PA, conforme especificações contidas no Edital e 
anexos. data de abertura: 01/11/2022 às 09:00h. o Edital e seus anexos 
encontram-se disponíveis na sala de reuniões 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

PreGÃo PreseNciaL - srP Nº 9/2022-1909001 
tipo menor preço. rEGiSTro dE PrEÇoS Para EVENTUal E fUTUra rEGiS-
Tro dE PrEÇoS Para EVENTUal E fUTUra coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ES-
PEcialiZada  Para aQUiSiÇÃo dE MaGUEiraS HidraUlicaS E coNEXÕES, 
Para aTENdEr aS dEMaNdaS da  SEcrETaria dE TraNSPorTE, oBraS E 
UrBaNiSMo do MUNicÍPio dE ToMÉ aÇU. data de abertura: 27/10/2022 às 
08:30 h, a sessão será realizada na Sala de reuniões da comissão Permanente 
de licitação - cPl, localizada na av. Três Poderes, 738, centro, Tomé-açu-Pa, 
cep: 68680-000. o Edital e seus anexos encontram-se disponíveis no Mural de 
licitações/TcM-Pa e no site https://transparencia.prefeituratomeacu.pa.gov.br. - 
MÁrcia HeLeNa Moreira Leite - Pregoeira.

Protocolo: 864487

.

.

ParticULares
.

WiLsoN FaBricio caMPos de sÁ Ltda 
cPF 640.806.922-34 

Torna público que recebeu da SEMaS-Pa, aUTEf nº 274084/2022, sob o pro-
cesso nº 4123/2022.

Protocolo: 864490

aNdrÉ LUÍs FoNseca FoNtaNa 
cPF: 751.879.572-87 

Torna público que requereu junto à Secretaria Estadual de meio ambiente 
SEMaS Pa, pedido de licença de instalação/operação para atividade pesquisa 
e extração mineral com Guia de Utilização (GU) no processo 850.884/2019.

Protocolo: 864476

Jose aUGUsto Ferreira Feitosa 
Torna público que recebeu da SEMaS, lar nº 14012/2022 com validade 
18/09/2027 e aUTEf nº 274163/2022 com validade até 20/09/2024, res-
pectivamente, para Plano de Manejo florestal Sustentado na fazenda campo 
Verde, no Município de aVEiro/Pa.

Protocolo: 864492

receBiMeNto de LiceNÇa aMBieNtaL 
de atiVidade rUraL - Lar

catHariNa Porto BraViM - FaZeNda trÊs rios 
cPF: 016.470.652-67 

Torna-se público que recebeu a licença ambiental de atividade rural - lar 
de nº 021/2022, para atividade de agricultura e Pecuária da Secretaria Muni-
cipal de ciência, Tecnologia e Meio ambiente - SEcTMa- TailÂNdia-Pa, com 
vencimento 01/08/2027.

Protocolo: 864493

receBiMeNto de LiceNÇa aMBieNtaL 
de atiVidade rUraL - Lar

eLissoN YUtaKa taKaKi - FaZeNda LUcas 
cPF: 685.828.972-00 

Torna-se público que recebeu a licença ambiental de atividade rural - lar de 
nº 00005/2022, para atividade de Sistema Agroflorestal da SEMMA- Secre-
taria Municipal de Meio ambiente - Tomé-açu -Pa, validade até 12/09/2026.

Protocolo: 864494

.

.

eMPresariaL
.

a eMPresa eco aMaZoNia 
através do seu responsável técnico francis Tiago leite feitosa, torna público 
que requereu à SEMMarH, a licença de atividade rural - lar, para atividade 
de Bovinocultura e agricultura na chácara São João Batista localizado no mu-
nicípio de floresta do araguaia-Pa.

Protocolo: 864496

ParQUe das PaLMeiras eMPreeNdiMeNtos Ltda. 
cNPJ 83.923.045/0001-65 

localizado em Marituba/Pa publica que rEcEBEU da SEMMaS/Marituba a li-
cença de operação Nº 2022/0133 para atividade de cEMiTÉrio.

Protocolo: 864508

163 BeeF iNdÚstria e coMÉrcio de carNes Ltda 
inscrito sob o cNPJ n° 11.610.856/0002-86 

Torna público que solicitou na Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sus-
tentabilidade a renovação da licença de operação para atividade de Matadou-
ro/Frigorífico localizada na Rodovia BR 163, km 1108, M/E CBA/STM, Bairro 
Zona rural, cEP 68193-000, cidade de Novo Progresso, do Estado do Pará.

Protocolo: 864497

deLiMa coMÉrcio e NaVeGaÇÃo Ltda 
cNPJ 05.089.941/001-67 

localizada no município de Belém-Pa, torna público que recebeu da SEMaS, a 
licença de instalação - li nº3302/2022, com validade de um ano p/ atividade 
de instalação portuária dentro ou fora do porto organizado e terminal de uso 
privado para cargas em geral, incluindo perigosas.

Protocolo: 864499

LaMaPa Ltda 
requereu da SEMa/PMa a lo, para produção de madeira laminada, locali-
zando-se no lote 07, St 1, Qd 03, Bairro distrito industrial, ananindeua/Pa. 
Proc. r0532022.

Protocolo: 864500
LaMaPa Ltda 

requereu da SEMa/PMa a lo, para produção de madeira serrada, localizando-
se no lote 07, St 1, Qd 03, Bairro distrito industrial, ananindeua/Pa. Proc. 
r0522022.

Protocolo: 864501

acM iNdÚstria e coMÉrcio de aLiMeNtos Ltda 
cNPJ nº. 44.476.535/0001-09 

Torna público que requereu da SEMMa/anajás, licença de operação - lo, para 
produção de palmito em conserva de sua indústria localizada na margem direita 
do rio anajás, s/n, cEP 68.810-000, Município de anajás, Estado do Pará.

Protocolo: 864502

eXtrato de iNeXiGiBiLidade
Processo: 0310/2022

coNtrataNte: cÂMara MUNiciPaL de soUre
coNtratada: L J de M saNtos eireLi, cNPJ nº 31.661.943/0001-99
oBJETo: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para EXEcUÇÃo doS SErViÇoS dE 
aSSESSoria E coNSUlToria EM liciTaÇÕES E coNTraToS, Para aTEN-
dEr aS NEcESSidadES da cÂMara MUNiciPal dE SoUrE/Pa.
dEclaraÇÃo dE iNEXiGiBilidadE: 04/10/2022

JorGe PeiXoto raMos
PrESidENTE da cÂMara


