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bas/Pa. o prazo para credenciamento se dará no período de 01/11/2022 a 
17/11/2022, no horário das 8h às 12h. retirada do Edital: No Setor de lici-
tações e contratos - Prefeitura Municipal de São João de Pirabas, av. Plácido 
Nascimento, n° 265 - centro - cEP: 68.719-000, São João de Pirabas/Pa, das 
8h às 12h de segunda a sexta-feira. Podendo ser retirado gratuitamente no 
Portal da Transparência de São João de Pirabas/Pa (www.saojoaodepirabas.
pa.gov.br), e no Portal dos Jurisdicionados (http://www.tcm.pa.gov.br). 
ordenador de despesa: Merian Benoliel Gomes,secretária Municipal 
de saúde.

Protocolo: 870132

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo seBastiÃo da Boa Vista
eXtrato de coNtrato 

coNtrato Nº 1910004-2022 
origem: Pregão eletrônico nº 9/2022-017. contratante: fundo Munici-
pal de Saúde de São Sebastião da Boa Vista, cnpj nº 11.506.487/0001-03. 
contratada: Benivaldo Q. Pimentel - Eireli - Me cnpj nº 16.825.811/0001-
61. objeto: registro de Preço Para futura e Eventual contratação de Pessoa 
Jurídica Para Prestação de Serviços Especializados e continuados em coleta, 
Tratamento e Transporte de resíduos dos Serviços de Saúde (lixo Hospita-
lar) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Sáude de São 
Sebastião da Boa Vista/Pa. Valor Total: r$ 29.868,50 (vinte e nove mil oito-
centos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos). assinatura: 19/10/2022. 
Vigência: 19/10/2022 a 31/12/2022. Benedito Moraes Barreto Junior - 
secretário de saúde.

Protocolo: 870133
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SAPUCAIA

.

Processo adMiNistratiVo 
de LicitaÇÃo Nº 040/PMs/2022

toMada de PreÇos Nº 004/PMs/2022
eXtrato do coNtrato de PrestaÇÃo de serViÇos Nº 040/PMs/2022
coNtrataNte: Prefeitura Municipal de Sapucaia, inscrita no cNPJ (Mf) sob o 
nº 01.617.317/0001-34, com sede à rua dália, Nº 77, centro, SaPUcaia - Pará.
coNTraTada: PriMaVEra EMPrEENdiMENToS E SErViÇoS EirEli, esta-
belecida 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.
oBJeto: o presente termo tem como objeto a coNTraTaÇÃo dE EMPrESa 
ESPEcialiZada dE ENGENHaria Para a EXEcUÇÃo daS oBraS dE rE-
forMa E MaNUTENÇÃo da EScola ESTadUal dE ENSiNo MÉdio PaUlo 
frEirE, situada na rUa VicENTE MarcoliNo doS SaNToS, Qd 02, lT 01, 
zona Urbana da sede deste Município de Sapucaia/Pa, para cumprir com o 
Termo de Convênio nº 041/2022-SEDUC, firmado entre a Secretaria de Es-
tado de Educação e o Município de Sapucaia/Pa, conforme projeto planilhas 
cronograma financeiro, que passam a fazer deste instrumento contratual par-
te integrante.
Valor: r$ 2.001.192,32 (dois milhões e um mil, cento e noventa e dois reais 
e trinta e dois centavos), conforme planilha apresentada pela coNTraTada.
ViGÊNcia: o prazo de ViGÊNcia do coNTraTo É de 150 (cENTo E ciN-
QUENTa) dias consecutivos, após emissão da ordem de serviço. o prazo de 
EXEcUÇÃo da oBra é de 120 (cENTo E ViNTE) diaS corridoS.
oriGeM dos recUrsos:
coNVÊNio Nº 041/2022-SEdUc, PaE nº 2021/1119953: Valor dE r$ 
1.922.859,61 (Um milhão e novecentos e vinte e dois mil e oitocentos e cin-
quenta e nove reais e sessenta e um centavos).
coNTraParTida do MUNicÍPio: Valor dE r$ 80.119,15 (oitenta mil e 
cento e dezenove reais e quinze centavos).
01 PrEfEiTUra MUNiciPal dE SaPUcaia
05 SEcrETaria MUNiciPal dE oBraS, TraNSPorTE E UrBaNiSMo
04.122.0038.1003 - coNSTrUÇÃo, aMPliaÇÃo E rEforMa dE Edifica-
ÇÕES PUBlicaS
4.4.90.51.00 - oBraS E iNSTalaÇÕES
daTa da aSSiNaTUra: 26 de outubro de 2022.

PrEfEiTUra MUNiciPal dE SaPUcaia
WiLtoN LiMa - Prefeito Municipal

coNTraTaNTE
Protocolo: 870134

Processo adMiNistratiVo 
de LicitaÇÃo Nº 035/PMs/2022

toMada de PreÇos Nº 003/PMs/2022
oBJeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada EM ENGENHaria 
Para a EXEcUÇÃo daS oBraS dE aMPliaÇÃo E adEQUaÇÃo do SiSTEMa 
dE ilUMiNaÇÃo PÚBlica, Na aVENida JoSÉ aUGUSTo MariNHo (Br-155) 
- ZoNa UrBaNa do MUNicÍPio dE SaPUcaia - Pará, para cumprir com o 
Termo de Convênio nº 144/2022, firmado entre a SEcrETaria dE ESTado 

dE dESENVolViMENTo UrBaNo E oBraS PÚBlicaS - SEdoP e o Município 
de Sapucaia/Pa.

FirMa VeNcedora:
saNtaNa & BaNdeira Ltda, estabelecida à Q 104 NorTE rUa NE 1, S/N, 
loTE 15a, Sala 20, cEP: 77.006-016 - PlaNo dirETor NorTE, PalMaS 
- To, inscrita no cNPJ nº. 32.135.853/0001-27, com o valor global de r$ 
346.506,62 (trezentos e quarenta e seis mil e quinhentos e seis reais e ses-
senta e dois centavos).

terMo de HoMoLoGaÇÃo
considerando os termos do processo licitatório sob a modalidade ToMada 
dE PrEÇoS nº 003/PMS/2022, apresentado pela comissão Permanente de 
licitação. HoMoloGo-o e determino aos setores competentes as providen-
cias que o caso requerer.

Sapucaia - Pa, 26 de outubro de 2022.
_________________________________________

PrEfEiTUra MUNiciPal dE SaPUcaia/Pa.
WiLtoN MiraNda de LiMa

Prefeito Municipal
Protocolo: 870135
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE URUARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de UrUarÁ
aViso de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo

Modalidade: PreGÃo eLetrÔNico Nº 9/2022-00042. objeto: aquisi-
ção de caminhão com implemento pipa para 20.000 l para o município de 
Uruará-Pará, conforme convênio nº 078/2022- SETraN. Vencedor: fiBra 
diSTriBUiÇÃo & loGiSTica EirEli, com o valor global de r$ 650.000,00 
(Seiscentos e cinquenta Mil reais). adjudica e Homologa a licitação na forma 
da lei nº 8.666/93.

Protocolo: 870136
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ParticULares
.

FaZ. aGroPisa, MiLtoN cesar BaLestreri 
cPF: 657.443.819-53 

Torna público que requereu a SEMaS/Pa obtenção de lar para atividade de 
agricultura e pecuária em área alterada e/ou subutilizada localizada em Pa-
ragominas/Pa.

Protocolo: 870139

FaZeNda Pedra aZUL i, diLsoN ePiFÂNio de carVaLHo
cPF: 245.718.146-15 

Torna público que requereu a SEMMa/Paragominas renovação da lar sob n° 
012/2018 para atividade de cultura de ciclo curto e criação de bovinos em 
Paragominas/Pa.

Protocolo: 870140

eLcio Moreira araÚJo (FaZeNda BeLa Vista) 
cPF. 004.087.569-50 

Torna público que requereu da Secretaria Municipal de Meio ambiente e re-
cursos Hídricos - SEMMarH de Santa Maria das Barreiras/Pa, a licença de ati-
vidade rural - lar para a atividade de agricultura e Bovinocultura em Santa 
Maria das Barreiras/Pa.

Protocolo: 870141

reFLorestadora MarBorGes Ltda
cNPJ: 63.853.394/0001-40 

Torna público que recebeu da SEMMa-São Miguel do Guamá, a lar 
nº011/2022 para cultura de ciclo longo - dendê da fazenda abadia.

reFLorestadora MarBorGes Ltda 
cNPJ: 63.853.394/0001-40 

Torna público que recebeu da SEMMa-capitão Poço a lar nº020/2022 para a 
cultura de ciclo longo - dendê da fazenda alegria i.

reFLorestadora MarBorGes Ltda
cNPJ: 63.853.394/0001-40 

Torna público que recebeu da SEMMa-capitão Poço a lar nº019/2022 para a 
cultura de ciclo longo - dendê da fazenda ariramba.

reFLorestadora MarBorGes Ltda
cNPJ: 63.853.394/0001-40 

Torna público que recebeu da SEMEa-Santa Maria do Pará a lar nº008/2022 
para a cultura de ciclo longo - dendê da fazenda rio claro.

reFLorestadora MarBorGes Ltda 
cNPJ: 63.853.394/0001-40 

Torna público que recebeu da SEMEa-Santa Maria do Pará a lar nº007/2022 
para a cultura de ciclo longo - dendê da fazenda São Pedro.

Protocolo: 870142


