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PreFeitUra de sÃo MiGUeL do GUaMÁ
aViso de HoMoLoGaÇÃo

a Prefeitura Municipal de são Miguel do Guamá. resolve homolo-
gar em favor das Empresas: a c dE SoUSa  coM E SErViÇoS, cNPJ: 
18.361.333/0001-01, valor r$ 569.394,00(quinhentos e sessenta e nove mil, 
trezentos e noventa e quatro reais), facoN coNSTrUÇÃo E ENGENHaria 
EirEli, cNPJ: 27.984.045/0001-02, valor r$ 856.908,00(oitocentos e cin-
quenta e seis mil, novecentos e oito reais) referente ao Pregão Eletrônico SrP 
Nº 008/2022, Processo administrativo Nº 000000012/22 que tem por objeto: 
registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de constru-
ção a fim de atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo do  
municipio de São Miguel do Guamá/Pa.
data da Homologação 03/03/2022.

aViso de HoMoLoGaÇÃo
a Prefeitura Municipal de são Miguel do Guamá. resolve homologar 
em favor da Empresa: PEG PaG coMErcio dE aliMENToS EirEli, cNPJ: 
04.470.529/0001-20, Valor r$ 324.462,63 (trezentos e vinte e quatro 
mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e sessenta e três centavos) re-
ferente ao Pregão Eletrônico SrP Nº 011/2022, Processo administrativo Nº 
000000017/22 que tem por objeto: registro de preços para futura e eventual 
contratação de empresa para aquisição de materiais de copa e cozinha para 
atender as necessidades da Secretaria  municipal de Educação do municipio 
de São Miguel do Guamá/Pa.
data da Homologação 03/03/2022.

eduardo sampaio Gomes Leite
Prefeito Municipal

Protocolo: 767766
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE TERRA SANTA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de terra saNta-Pa
terMo de ratiFicaÇÃo de editaL

PeLo PreseNte terMo de retiFicaÇÃo do 
editaL do PreGÃo eLetrÔNico 2022/04 - cUJo 

oBJeto: aQUiSiÇÃo dE EQUiPaMENToS Para o HoSPiTal MUNiciPal (aU-
ToclaVE E laVadora HoSPiTalar) Para aTENdEr aS NEcESSidadES do 
fUNdo MUNiciPal dE SaÚdE, VEM Por MEio dESTE rETificar o EdiTal 
acrEScENTaNdo o aNEXo a MiNUTa do coNTraTo E alTEraNdo a daTa 
da aBErTUra da SESSÃo oNde se LÊ “ABERTURA NO DIA 03/03/2022, 
LÊ-se “ABERTURA NO DIA 18/03/2022”. REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA 
Por PrEÇo UNiTário, criTÉrio dE JUlGaMENTo: MENor PrEÇo Por 
iTEM, Horário dE BraSÍlia. local: https://www.portaldecompraspubli-
cas.com.br/18/, o EdiTal rETificado E SEUS aNEXoS ENcoNTraM-SE 
diSPoNÍVEiS No SiTE: https://www.portaldecompraspublicas.com.br/18/, 
QUalQUEr ESclarEciMENTo SoBrE o EdiTal SErá fEiTo PElo ENdErE-
Ço ElETrÔNico https://www.portaldecompraspublicas.com.br/18/.

Protocolo: 767767
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eMPresariaL
.

cÂMara de aUGUsto corrÊa
eXtrato de iNeXiGiBiLidade
iNeXiGiBiLidade Nº 002/2022

Favorecido: reNNaN LiMa sociedade 
iNdiVidUaL de adVocacia -cNPJ: 44.958.167/0001-35 

objeto: contratação de pessoa jurídica especializada, visando à prestação de 
serviços técnicos em assessoria e consultoria jurídica na câmara Municipal de 
augusto corrêa/Pa. contrato nº 2022021702. Valor Global: r$ 121.000,00. 
Vigência: 17/02 a 31/12/2022. art. 25, ii, art. 13, iii da lei n.º 8.666/93 e 
suas alterações. antônio ernandes Brito do rosário - Presidente.

Protocolo: 767662

cÂMara MUNiciPaL de castaNHaL
aViso de HoMoLoGaÇÃo 

coNVite Nº 001/2022
Processo adMiNistratiVo Nº 226/2021

objeto: contratação de pessoa jurídica para o fornecimento de material de 
consumo (limpeza, expediente, copa e cozinha), para atender as necessida-
des da câmara Municipal de castanhal. Vencedores: l. c. l. da Silva, cNPJ 
Nº 44.655.115/0001-90, vencedor dos itens: 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 21, 22, 
23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 
49, 55, 57, 61, 64, 69, 70, 71, 81, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 93, 108, 110 e 
115, e r. dos Santos Nogueira, cNPJ Nº 34.714.441/0001-77, vencedor dos 
itens: 4, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 26, 32, 35, 37, 38, 48, 50, 51, 
52, 53, 54, 56, 58, 59, 60, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 
79, 80, 82, 87, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 
106, 107, 109, 111, 112, 113, 114, 116, 117, 118, 119 e 120. 
sérgio Leal rodrigues - Presidente da câmara Municipal de castanhal

Protocolo: 767663

a empresa J P dos aNJos 
cNPJ 44.590.134/0001-85 

localizado na rua f, nº 1000, bairro Santa Monica, município de Tucuruí - Pa. 
Torna público que requereu à SEMMa de Tucuruí, a licença ambiental de 
operação, para atividade de comércio de peças e acessórios para veículos 
automotores (e/ou motocicletas).

Protocolo: 767643

cÂMara MUNiciPaL de saLVaterra
retiFicaÇÃo de aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 001/2022- Pe/srP
Na Publicação circulada no dia 03/03/2022
aonde se lê: a abertura será dia 11/03/2022 as 14:30
Leia-se: a abertura será dia 17/03/2022 as 14:30

Protocolo: 767644

MiNeraÇÃo ParaGoMiNas s.a.
a Mineração Paragominas s.a. - MPsa (cNPJ 12.094.570/0004-10) torna 
público que requereu, à Secretaria de Estado de Meio ambiente e Susten-
tabilidade (SEMaS/Pa), em 21/02/2022 sob doc. nº 2022/5799. Solicitação 
de autorização de captura, coleta, resgate, Soltura e Transporte de fauna 
Silvestre para fins de Monitoramento nos Platôs M3, M5, Área de Recuperação 
- Prad e Pontos de ictiofauna nos moldes da aU nº 4794/2021. foi elaborado 
o Programa de salvamento da fauna.

Protocolo: 767645

a pessoa jurídica PotÊNcia iNdÚstria e coMÉrcio 
de ÁGUa NatUraL e serViÇos Ltda 

cNPJ: 10.866.928/0001-07
receBeU da seMMa Marituba-Pa, a emissão da renovação da lo n° 
0014/2022, com vencimento até 14/05/2023, através do processo n° 
0368/2021, para a tipologia Envase de Água Purificada, adicionada ou não 
de sais minerais.

Protocolo: 767641

eXtrato de terMo aditiVo
esPÉcie: 1º termo aditivo do contrato nº 017/2021-cMa. Processo licita-
tório nº 006/2021-cMa, PrEGÃo PrESENcial: Partes: cÂMara MUNiciPal 
dE aNaPU; coNTraTada: N P da SilVa coNSTrUTora E SErViÇoS EirE-
li-EPP; o presente Termo aditivo objetiva a prorrogação do prazo de vigência 
do contrato até 04 de dezembro de 2022, nos termos do art. 57, inciso ii, da 
lei federal nº 8.666/93.

MeiriLaNe de oLiVeira costa
Portaria n° 046/2021-c.M.aNaPU

Pregoeira
Protocolo: 767658

FaZeNda iPÊ, cadastro aMBieNtaL rUraL
car: Pa-1506708-7B8cda25ac924ea8a96228ad709d861a

de propriedade do sr. admir cesar Frizon, cPf/cNPJ: 575.038.509-49 tor-
na público que recebeu do (a) Secretaria Municipal de Meio ambiente - SEM-
Ma, a licença de atividade rural - lar, com validade de (04 Quatro anos) 
para atividade de 01.6 criação de Bovinos em Santana do araguaia - Pa.

Protocolo: 767659

PiÁ coNstrUÇÕes e traNsPortes eireLi 
comunica que solicitou junto a Semma de São francisco do Pará, renovação 
da lo 004/21, para extração de areia e saibro, em uma área localizada no 
município de São francisco do Pará/Pa.

Protocolo: 767648

oriVaLdo cardoso 
cPF: 684.916.709-04 

Proprietário do imóvel rural denominado de fazenda Esperança, localizada 
na rodovia Br 163, KM 1145, ME, adt 6,5 KM de fundo, município de Novo 
Progresso, torna público que rEQUErEU junto a SEMMa/NP a licença de ati-
vidade rural - lar, para a atividade de criação de Bovinos conforme protocolo 
437/2022.

Protocolo: 767650

MariNeZ de FatiMa araÚJo de aLMeida
cPF: 685.423.302-00 

Proprietária do imóvel rural denominado de Sitio 2 M, localizada na rodovia 
Br 163, KM 1145, ME, adt 7,5 KM de fundo, município de Novo Progresso, 
torna público que rEQUErEU junto a SEMMa/NP a licença de atividade rural 
- lar, para a atividade de criação de Bovinos conforme protocolo 438/2022.

Protocolo: 767651

a MiNeraÇÃo rio do Norte s.a. (MrN)
Torna público que requereu à Secretaria Municipal de Meio ambiente e Mi-
neração (SEMMa), a licença Prévia e a licença de instalação para o empre-
endimento alojamento em dormitórios e aluguel de imóveis residenciais por 
curta temporada, a ser localizado no distrito industrial de Porto Trombetas, 
município de oriximiná / Pa.

Protocolo: 767652

a MiNeraÇÃo rio do Norte s.a. (MrN)
Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente e Mi-
neração (SEMMa), a licença Prévia (lP) n° 001/2022, com validade até 
24.02.2024 para o empreendimento alojamento em dormitórios ( com cozi-
nha, refeitório, lavanderia, instalações administrativas, de lazer e outras), a 
ser distrito industrial de Porto Trombetas, município de oriximiná / Pa.

Protocolo: 767653


