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..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SAPUCAIA

.

Processo adMiNistratiVo de LicitaÇÃo Nº 040/PMs/2022
toMada de PreÇos Nº 004/PMs/2022

a d J U d i c a Ç Ã o
toMada de PreÇos Nº 004/PMs/2022 

considerando o resultado obtido na presente licitação. adjudico a licitação que 
tem como objeto a reforma e Manutenção da Escola Estadual de Ensino Mé-
dio Paulo freire, conforme convênio Nº 15/2021, Processo Nº 2021/1126929 
jurisdicionado pela sEcrEtaria dE Estado dE saÚdE PÚBlica - sEsPa, 
para cumprir com o coNvÊNio Nº 041/2022-sEdUc, ProcEsso PaE nº 
2021/1119953, jurisdicionado pela sEcrEtaria dE Estado dE EdUca-
ÇÃO e o Município de Sapucaia, Estado do Pará, em favor da firma: PRIMA-
vEra EMPrEENdiMENtos E sErviÇos EirEli, estabelecida à av. MoNtE 
castElo, s/N, Qd 25, lt 25, cEP 68537-000, caNaÃ dos caraJás, inscrita 
no cNPJ nº. 15.270.292/0001-50, com o valor global de r$ 2.001.192,32 
(dois milhões e um mil, cento e noventa e dois reais e trinta e dois centavos).

sapucaia - Pa, 20 de outubro de 2022.
PrEfEitUra MUNiciPal dE saPUcaia

WiLtoN MiraNda de LiMa-Prefeito Municipal
Protocolo: 867581

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TUCUMÃ

.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo PreseNciaL srP Nº 9/2022-069PMt 

o Município de tUcUMÃ, através da Prefeitura Municipal de tucumã, por 
intermédio da comissão de licitação, torna público que fará licitação às 09:00 
horas do dia 04 de novembro de 2022, na modalidade Pregão Presencial srP 
Nº 9/2022-069PMt, tipo menor preço por itEM, cujo Eventual e futura aquisi-
ção de empresa especializada na prestação de serviço de locação de veículos 
para atender as demandas do município de tucumã - Pa, de acordo com o que 
determina a legislação vigente, a realizar-se na sala de reuniões do departa-
mento de licitações, informações Gerais: o edital está disponível na rua do 
café, s/Nº, setor 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 
www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes/. tUcUMÃ - Pa, 21 de outubro de 
2022. Igor Lima dos Santos - Pregoeiro.

Protocolo: 867583

.

.

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° 045/2022PMt-Pe-srP 
Tipo Menor Preço Por Item, Modo de disputa aberto. objeto: rEGistro 
dE PrEÇos Para fUtUra coNtrataÇÃo dE EMPrEsa Para PrEstaÇÃo dE 
sErviÇos dE coNfEcÇÃo dE iMPrEssos Gráficos E sErviÇos dE co-
MUNicaÇÃo visUal, dEstiNados À atENdEr a PrEfEitUra MUNiciPal 
dE trairÃo E fUNdos. data da abertura: 04/11/2022 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: 867586

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE URUARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de UrUarÁ
eXtrato da ata de reGistro de PreÇo

Processo: 9202290039 
Espécie: Ata de Registro de Preço nº 20220035, referente ao PrEGÃo ElE-
troNico Para rEGistro dE PrEÇos nº 9/2022-00039; objeto: registro de 
Preços para futura e eventual contratação de empresas especializadas na pres-

tação de serviços funerários com fornecimento de urnas, preparação de corpos 
e translado para atender a demanda do fundo Municipal de saúde e fundo Mu-
nicipal de Assistência Social, conforme especificações e condições constantes 
deste Edital e seus anexos; fornecedor Passos E dias fUNEraria ltda, no 
valor total: r$ 441.192,40 (Quatrocentos e Quarenta e Um Hum Mil, cento 
e Noventa e dois reais e Quarenta centavos); vigência: 12 meses, contados 
de 20/10/2022 à 30/10/2023.

eXtrato de coNtrato
oriGeM: coNcorreNcia PUBLica Nº 3/2022-00003 

coNtrato Nº: 20223003 coNtrataNtE: PrEfEitUra MUNiciPal dE UrU-
ará; valor total: r$ - 5.100.692,96 (cinco Milhões, cem Mil, seiscentos e 
Noventa e dois reais e Noventa e seis centavos); W cUNHa da silva EirE-
li; oBJEto: construção de 03 (três) pontes em concreto armado, nas vicinais 
175 sul, 180 sul e Bairro Pimentolândia no Municio de Uruará-Pá, conforme 
convênio nº 150/2022; viGÊNcia: 19/10/2022 à 24/06/2023.

Protocolo: 867588

.

.

ParticULares
.

Jessica adriaNa reis 
torna público que recebeu da sEMas, lar nº 14052/2022 com validade 
17/10/2027 e aUtEf nº 274212/2022 com validade até 17/10/2024, res-
pectivamente, para Plano de Manejo florestal sustentado na fazenda ouro 
verde, no Município de avEiro/Pa.

Protocolo: 867596

MartiLiaNo de caLdas rocHa
cPF 147.126.873-04 

torna público que recebeu a licENÇa aMBiENtal dE oPEraÇÃo (lo) na 
secretaria Municipal de Meio ambiente de santa izabel do Pará, sob n° 
107/2022, para exercer atividade de extração mineral de saibro.

Protocolo: 867593

.

.

eMPresariaL
.

receBiMeNto (LiceNÇa de oPeraÇÃo)
LÍder coMÉrcio e iNdÚstria Ltda - LÍder QUiNtiNo

cNPJ Nº 05.054.671/0024-45 
torna público que recebeu da secretaria Municipal de Meio ambiente de Belém 
- licença de operação - lo Nº 269/2022. Para atividade de comércio varejista 
de Mercadorias em Geral, com Predominância de Produtos alimentícios - lo-
calizado na travessa Quintino Bocaiúva, N° 1929. Bairro - cremação, Belém-
Pa. através do processo nº 5319/2020.

Protocolo: 867599

esPreNdor artes 
inscrita no cNPJ: 04.254.834/0001-84 

situada na av. Brasil, Jardim Planalto, N° 889, Novo Progresso/Pa, torna pú-
blico que recebeu da sEMMa-NP a emissão da lo, n° 114/2019, da sua ati-
vidade Artes Gráfica.

Protocolo: 867602

S & D AZEVEDO EMPREENDIMENTOS LTDA 
iNscrito No cNPJ N° 41.373.091/0001-98 

torNa PÚBlico QUE rEcEBEU da sEMMa/saNtarÉM a licENÇa PrEvia N° 
2022/056 E a licENÇa dE iNstalaÇÃo N° 2022/065, Para EXErcEr a ati-
vidadE dE coNstrUÇÃo dE EdificaÇÃo UNifaMiliar EM árEas ProtE-
Gidas oU sENsÍvEis, sitUado Na rUa doM MacEdo costa, N°1025, co-
MUNidadE altEr do cHÃo, MUNicÍPio dE saNtarÉM, Estado do Pará.

Protocolo: 867605

H2Q distriBUidora de ProdUtos QUÍMicos Ltda 
cNPJ nº 34.715.097/0001-30 

instalada na Passagem são Pedro, nº 20, atalaia, ananindeua/Pa, torna pú-
blico que recebeu da secretaria Municipal de Meio ambiente de ananindeua, 
licença de operação nº l0014222, para a atividade de comércio atacadista e 
armazenamento de Produtos Químicos.

Protocolo: 867607

MatadoUro aMaZÔNia Ltda
cNPJ: 05.339.106/0001-38 

situada na rod. dom Eliseu coroli, s/N, km 08, zona rural, Bragança-Pa, 
torna público que recebeu a lo nº 033/2022 da sEMMa-Bragança, para de-
senvolver a atividade de matadouro/frigorífico, exceto aves, com validade até 
13/10/2024.

Protocolo: 867611

A empresa E. GOMES DA COSTA 
cNPJ N° 17.676.929/0001-38 

com Nome fantasia ParaiBaÇaÍ, situada na travessa João Pessoa, n° 1075, 
Bairro caiana, cidade de Nova timboteua/Pa. torna público que recebeu da 
secretaria Municipal de Meio ambiente - sEMMa, a licença Prévia, licença de 
instalação e licença de operação, sob Processo n° 008/2022.

Protocolo: 867618


