
 diário oficial Nº 34.613  109 Quinta-feira, 17 DE JUNHO DE 2021

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA IZABEL DO PARÁ

.

serViÇo aUtÔNoMo de ÀGUa e esGotos- s.a.a.e.
PreGÃo eLetrÔNico Nº 001/2021-s.a.a.e.
o Serviço autônomo de água e Esgotos- S.a.a.E, torna publico que realizará 
licitação objetivando a coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Para o 
forNEciMENTo, SoB dEMaNda, dE BoMBaS d’áGUa, para atender o S.a.a.E– 
Serviço autônomo de água e Esgotos de Santa izabel do Pará, SESSao PÚBlica: 
29 de junho de 2021, às 09hs, horário de Brasília, www.comprasnet.gov.br. Edital 
disponível: Endereço eletrônico: http://www.comprasnet.gov.br (UaSG 927807) 
e TcM Pa – informações e-mail: sip.saae@gmail.com.
iTaMara PErEira aMiNTaS
PrEGoEira cPl/SaaE.

Protocolo: 668489
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SOURE

.

Prefeitura Municipal de soure
aviso de Licitação - Pregão eletrônico nº 034/2021-Pe/srP
a Prefeitura Municipal de Soure-Pa, torna público a todos os interessados 
ao processo licitatório que tem como rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra E 
EVENTUal locaÇÃo dE MaQUiNaS PESadaS (EScaVadEira E TraTor), 
ViSaNdo aTENdEr aS NEcESSidadES da PrEfEiTUra MUNiciPal dE 
SoUrE/Pa, coNforME ESPEcificaÇÕES No TErMo dE rEfErÊNcia. a 
abertura será no dia 28/06/2021 as 08:30 horário de Brasília. o Edital e 
seus anexos estão disponíveis em www.portaldecompraspublicas.com.br 
informações e-mail: pregoeirosoure@gmail.com.
aviso de Licitação - Pregão eletrônico nº 035/2021-Pe/srP
a Prefeitura Municipal de Soure-Pa, torna público a todos os interessados 
ao processo licitatório que tem como rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra 
E EVENTUal aQUiSiÇÃo dE MaTErial dE EXPEdiENTE E PaPElaria, 
ViSaNdo aTENdEr aS NEcESSidadES da PrEfEiTUra MUNiciPal dE 
SoUrE/Pa, coNforME ESPEcificaÇÕES No TErMo dE rEfErÊNcia. a 
abertura será no dia 28/06/2021 as 09:30 horário de Brasília. o Edital e 
seus anexos estão disponíveis em www.portaldecompraspublicas.com.br 
informações e-mail: pregoeirosoure@gmail.com.
aviso de Licitação - Pregão eletrônico nº 036/2021-Pe/srP
a Prefeitura Municipal de Soure-Pa, torna público a todos os interessados ao 
processo licitatório que tem como rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra E EVENTUal 
aQUiSiÇÃo dE MaTErial PErMaNENTE (MoBilia, ElETrodoMESTicoS 
E iNforMáTica), ViSaNdo aTENdEr aS NEcESSidadES da PrEfEiTUra 
MUNiciPal dE SoUrE/Pa, coNforME ESPEcificaÇÕES No TErMo dE 
rEfErÊNcia.  a abertura será no dia 29/06/2021 as 08:30 horário de Brasília. o 
Edital e seus anexos estão disponíveis em www.portaldecompraspublicas.com.br 
informações e-mail: pregoeirosoure@gmail.com.
aviso de Licitação - Pregão eletrônico nº 037/2021-Pe/srP
a Prefeitura Municipal de Soure-Pa, torna público a todos os interessados 
ao processo licitatório que tem como rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra E 
EVENTUal aQUiSiÇÃo dE MaTErial dE liMPEZa, HiGiENE E dEScarTaVEiS, 
ViSaNdo aTENdEr aS NEcESSidadES da PrEfEiTUra MUNiciPal dE 
SoUrE/Pa, coNforME ESPEcificaÇÕES No TErMo dE rEfErÊNcia. 
a abertura será no dia 29/06/2021 as 10:30 horário de Brasília. o Edital 
e seus anexos estão disponíveis em www.portaldecompraspublicas.com.br 
informações e-mail: pregoeirosoure@gmail.com.
aviso de Licitação - Pregão eletrônico nº 038/2021-Pe/srP
a Prefeitura Municipal de Soure-Pa, torna público a todos os interessados 
ao processo licitatório que tem como rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra 
E EVENTUal aQUiSiÇÃo dE EQUiPaMENToS coNforME EMENda 
ParlaMENTar ProPoSTa N° 11.416.878000/1200-04, ViSaNdo aTENdEr 
aS NEcESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal do MUNiciPio dE SoUrE/
Pa. a abertura será no dia 30/06/2021 as 08:30 horário de Brasília. o 
Edital e seus anexos estão disponíveis em www.portaldecompraspublicas.
com.br informações e-mail: pregoeirosoure@gmail.com.

Protocolo: 668426
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TERRA SANTA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de terra saNta-Pa
errata reF. ao editaL da t.P. Nº 000016/2021, oNde se LÊ 
“No aNEXo i, TErMo dE rEfErÊNcia Na PlaNilHa da dEScriÇÃo doS 
SErViÇoS No iTEM 1 (01 (UMa) caÇaMBa BaScUlaNTE coM caPacidadE 
MÍNiMa Para 6M3 iNclUiNdo oPErador), Ler-se (01 (UMa) caÇaMBa 
BaScUlaNTE coM caPacidadE MÍNiMa Para 6M3 SEM oPErador), No 
iTEM 2 (01 (UMa) caÇaMBa BaScUlaNTE coM caPacidadE MÍNiMa Para 
14M3 iNclUiNdo oPErador), Ler-se (01 (UMa) caÇaMBa BaScUlaNTE 
coM caPacidadE MÍNiMa Para 14M3 SEM oPErador), No iTEM 3 (01 (UMa) 
EScaVadEira HidráUlica Pc 160 (MiNiMo), ModElo a ParTir dE 2011 
iNclUiNdo oPErador), Ler-se (01 (UMa) EScaVadEira HidráUlica Pc 

160 (MiNiMo), ModElo a ParTir dE 2014 SEM oPErador), No iTEM 4 
(rETroEScaVadEira 4X4 TiPo 4cX oU SiMilar, MoTor a diESEl, coM 
TodoS oS acESSÓrioS dE SEGUraNÇa coM aTÉ 15 aNoS dE USo E EM 
PErfEiTo ESTado dE coNSErVaÇÃo, iNclUiNdo oPErador), Ler-se 
(rETroEScaVadEira 4X4 TiPo 4cX oU SiMilar, MoTor a diESEl, coM 
TodoS oS acESSÓrioS dE SEGUraNÇa coM aTÉ 07 aNoS dE USo E EM 
PErfEiTo ESTado dE coNSErVaÇÃoS SEM oPErador), No iTEM 5 (rolo 
coMPacTador PaTaS cP 533 caTErPillar oU SiMilar. caPacidadE 
dE 12,5 ToNEladaS, PoTÊNcia dE 130 HP, coM aTÉ 15 aNoS dE USo 
E EM PErfEiTo ESTado dE coNSErVaÇÃo, iNclUiNdo oPErador), 
Ler-se (rolo coMPacTador PaTaS cP 533 caTErPillar oU SiMilar. 
caPacidadE dE 12,5 ToNEladaS, PoTÊNcia dE 130 HP, coM aTÉ 07 aNoS 
dE USo E EM PErfEiTo ESTado dE coNSErVaÇÃo SEM oPErador).
.

Protocolo: 668427
..

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° 024/2021PMt-Pe-srP, tipo Menor 
Preço por item, Modo de disputa aberto e fechado. objeto: rEGiSTro 
dE PrEÇoS Para fUTUra coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para aQUiSiÇÃo 
dE MaTErial ESPorTiVo E EdUcaTiVo dESTiNadaS a aTENdEr a 
PrEfEiTUra MUNiciPal dE TrairÃo E fUNdoS. data da abertura: 
29/06/2021 Horário: 08:00hrs (horário de Brasília-df).
integra do Edital no site www.portaldecompraspublicas.com.br, 
departamento 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: 668429
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE URUARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de UrUarÁ
eXtrato de aditiVo
esPÉcie: 8º termo aditivo de Prorrogação do prazo de vigência 
de execução e contrato nº: 20182001. oriGEM: Tomada de Preço nº 
2/2018-00001. oBJETo:  Pavimentação com Blokret no Município de Uruará 
- Pa, conforme Termo de compromisso Nº 786758/2013/ MiNiSTÉrio daS 
cidadES/caiXa. coNTraTaNTE: PrEfEiTUra MUNiciPal dE UrUará. 
coNTraTada:  c l T SErViÇoS E TraNSPorTES lTda; ViGÊNcia: de 
execução e contrato: 11/06/2021 à 09/09/2021.

Protocolo: 668430
..

ParticULares
.

reFLorestadora MoJU acarÁ Ltda torna público que 
recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente e Saneamento - 
SEMMaS, a lP e li nº002/2021 para posto móvel de abastecimento 
de combustível no município de Mãe do rio.

Protocolo: 668436
..

eMPresariaL
.

coMUNicado de coNVoVaÇÃo Para asseMBLÉia GeraL 
eXtraordiNÁria de sociedade LiMitada
“ficam convocados todos os sócios quotistas da empresa diárioS do 
Pará lTda., pessoa jurídica de direito Privado inscrita no cNPJ sob o nº 
04.218.335/0001-31, NirE: 15 2 0016368 2, situada na rua Gaspar Viana, 
773, cEP: 66.053-090, bairro reduto, Belém/ Pará, a comparecer à sua 
sede social, no dia 22 de junho de 2021, às 18:00 hs, para deliberarem, em 
assembleia geral extraordinária, sobre capital social. a diretoria.”

Protocolo: 668437
Brasil Bio Fuels Reflorestamento Indústria e Comércio S/A, cNPJ 
08.581.205/0002-09, torna público que requereu em 03/06/2021, da 
SEcTEMa/Moju, licença de operação para uma torre de telecomunicações 
na fazenda Malhada da areia.
Brasil Bio Fuels Reflorestamento Indústria e Comércio S/A, cNPJ 
08.581.205/0005-43, torna público que requereu em 03/06/2021, da 
SEMaTUr/acara, licença de operação para três torres de telecomunicações, 
nas fazendas Santa clara, Paraiso e Vera cruz.
Brasil Bio Fuels Reflorestamento Indústria e Comércio S/A, cNPJ 
08.581.205/0002-09, torna público que requereu em 21/12/2019, da 
SEMaS/Pa, licença ambiental rural para o Bloco Moju 3 - fazendas 
Betania, formosa e Malhada da areia (Processo 2009/35286)

Protocolo: 668440


