










38  diário oficial Nº 34.959 Quinta-feira, 05 DE MAIO DE 2022

terMo de HoMoLoGaÇÃo
terMo de HoMoLoGaÇÃo e adJUdicaÇÃo

 coNcorrÊNcia PÚBLica Nº 001/2021
o secretário de estado, no uso de suas atribuições legais, em conformi-
dade com o inciso vi, do art. 43 da lei federal 8.666/93 e posteriores 
alterações e conforme o que consta no Edital da concorrência Pública nº 
001/2021, Processo nº 2020/1051245, a vista do parecer juridico exarado 
pela coNJUr e parecer técnico exarado pelo NUciNt, rEsolvE:
1. HoMoloGar o procedimento licitatório, nos seguintes termos:
Modalidade: concorrência
tipo: Menor Preço (lei 8.666/93, art. 45, § 1º, i) ;
regime de Execução: Empreitada por preço unitário.
objeto: coNtrataÇÃo dE EMPrEsa dE ENGENHaria Para EXEcUÇÃo 
dos sErviÇos dE iMPlaNtaÇÃo dE sistEMas colEtivos dE aBas-
tEciMENto dE áGUa, coM EstaÇÃo dE trataMENto nas comunidades 
rurais dos municípios da ilha do Marajó, tais como afua, Bagre, Breves, 
santa cruz do arari e na região do Xingu; altamira, Porto de Moz e vitória 
do Xingu, neste Estado, conforme especificações técnicas,planilhas e pro-
jetos anexos;
Empresa vencedora do certame: aMaZoN- coNstrUÇÕEs E sErviÇos 
ltda, cNPJ: 08.362.093/0001-06.
2. adJUdicar o objeto licitado em favor da empresa aMaZoN- coNstrU-
ÇÕEs E sErviÇos ltda, cNPJ: 08.362.093/0001-06, pela proposta mais 
vantajosa no valor global de r$ 4.677.104,75 (quatro milhões seiscentos e 
setenta e sete mil cento e quatro reais e setenta e cinco centavos).
Belém (Pa), 03 de maio de 2022.
João carlos leão ramos
secretário de Estado-interino

Protocolo: 793481
terMo de HoMoLoGaÇÃo e adJUdicaÇÃo

 toMada de PreÇos Nº 001/2021
o secretário de estado, no uso de suas atribuições legais, em conformi-
dade com o inciso vi, do art. 43 da lei federal 8.666/93 e posteriores 
alterações e conforme o que consta no Edital de tomada de Preços nº 
001/2021, Processo nº 2021/383870, a vista do parecer jurídico exarado 
pela coNJUr e parecer técnico exarado pelo NUciNt, rEsolvE:
1. HoMoloGar o procedimento licitatório, nos seguintes termos:
Modalidade: tomada de Preços
tipo: Menor Preço (lei 8.666/93, art. 45, § 1º, i) ;
regime de Execução: Empreitada por preço unitário.
objeto: coNtrataÇÃo dE EMPrEsa dE ENGENHaria EsPEcialiZada 
Para rEforMa E adEQUaÇÃo da EstaÇÃo dE aQUicUltUra orioN 
NINA RIBEIRO NO MUNICÍPIO DE TERRA ALTA., conforme especificações 
técnicas,planilhas e projetos anexos;
Empresa vencedora do certame: NacioNal coNstrUÇÕEs & sErviÇos 
tÉcNicos EirEli, cNPJ: 02.934.270/0001-03
1. adJUdicar o objeto licitado em favor da empresa NacioNal coNs-
trUÇÕEs & sErviÇos tÉcNicos EirEli, cNPJ: 02.934.270/0001-03, 
pela proposta mais vantajosa no valor global de r$ 1.333.245,63 (Um 
milhão, trezentos e trinta e três mil, duzentos e quarenta e cinco reais e 
sessenta e três centavos.)
Belém (Pa), 03 de maio de 2022.
João carlos leão ramos
secretário de Estado-interino

Protocolo: 793528

coNVÊNio
coNVÊNio N° 32/2022 – sedaP

Processo nº 2022/305325
concedente: secretaria de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca
objeto: transferência voluntária de recursos para a aquisição de 01(um) 
caminhão distância entre eixos 5.175 MM, comprimento total 10.317 MM, 
peso bruto total (PBt) 25.100/23.000, potência máxima 280 cv, diesel e 
01(uma) Perfuratriz (conjunto perfuratriz pneumática para perfuração de 
poços com profundidade de até 200 metros, conforme detalhamento no 
Plano de trabalho, para atender o município de conceição do araguaia/Pa.
representante do Município: Jair lopes Martins
data de assinatura: 03/05/2022
valor total: r$ 1.252.160,00 (Um Milhão, duzentos e cinquenta e dois Mil, 
cento e sessenta reais).
valor da contrapartida do Município: r$ 48.160,00 (Quarenta e oito Mil, 
cento e sessenta reais)
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8715, Elemento de des-
pesa: 444042, fonte de recursos: 0101, função Programática: 
20.608.1491.8715.
Prazo de vigência: a contar de 03/05/2022 à 30/04/2023.
convenente: Município de conceição do araguaia, cNPJ n° 
05.070.404/0001-75.
Endereço: travessa vereadora virgolina coelho, nº 1145, Bairro: são luiz 
ii, cEP: 68.540-000 - Estado do Pará.
ordenador de despesas: JoÃo carlos lEÃo raMos

Protocolo: 793833
coNVÊNio N° 34/2022 – sedaP

Processo nº 2022/429743
concedente: secretaria de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca
objeto: transferência voluntária de recursos para a aquisição de insumos 
e serviços para fomento às ações de assistência técnica aos agricultores 
aderidos ao programa territórios sustentáveis, no município de são do-
mingos do araguaia.
representante do Município: Jair lopes Martins
data de assinatura: 04/05/2022
valor total: r$ 509.269,90 (Quinhentos e Nove Mil, duzentos e sessenta e 
Nove reais e Noventa centavos).
valor da contrapartida do Município: rr$ 25.065,00 (vinte e cinco Mil e 
sessenta e cinco reais)

dotação orçamentária: Projeto atividade: 8705, Elemento de despe-
sa: 334041 / 444042, fonte de recursos: 0301, função Programática: 
20.608.1491.8705.
Prazo de vigência: a contar de 05/05/2022 à 04/05/2023.
convenente: Municipio de são domingos do araguaia, cNPJ n° 
83.211.391/0001-10.
Endereço: rua acrísio santos, cEP: 68.520-000, no Município de são do-
mingos do araguaia, Estado do Pará.
ordenador de despesas: JoÃo carlos lEÃo raMos

Protocolo: 793902

torNar seM eFeito
.

o secretário de estado de desenvolvimento agropecuário e da Pes-
ca, torna sem efeito a publicação do Extrato do 6º termo aditivo ao con-
trato nº 128/2020 - sEdaP, publicado no doE Nº 34.957 de 04/05/2022 
- página 56, Protocolo nº 793202.
ordenador: JoÃo carlos lEÃo raMos.

Protocolo: 793620

oUtras MatÉrias
.

terMo de cessÃo de Uso Nº 084/2022
cEdENtE: sEcrEtaria dE Estado dE dEsENvolviMENto aGroPEcUá-
rio E da PEsca – sEdaP
cEssioNária: MUNicÍPio dE rio Maria.
oBJEto dE cEssÃo: 01 (UMa) MotoNivEladora. cHassi: XU-
G01803aNPB01424
data dE assiNatUra: 04/05/2022
viGÊNcia: 04/05/2022 a 31/12/2027.
ordENador rEsPoNsávEl: lUcas viEira torrEs.

Protocolo: 793438
terMo de cessÃo de Uso Nº 085/2022

cEdENtE: sEcrEtaria dE Estado dE dEsENvolviMENto aGroPEcUá-
rio E da PEsca – sEdaP
cEssioNária: MUNicÍPio dE caMEtá.
oBJEto dE cEssÃo: 01 (UMa) MotoNivEladora. cHassi: XU-
G01803ENPB01427
data dE assiNatUra: 04/05/2022
viGÊNcia: 04/05/2022 a 31/12/2027.
ordENador rEsPoNsávEl: lUcas viEira torrEs.

Protocolo: 793445
..

INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ

.

Portaria
.

GoVerNo do estado do ParÁ
iNstitUto de terras do ParÁ - iterPa

atos adMiNistratiVos
EXtrato da(s) Portaria(s) dE HoMoloGaÇÃo EXPEdida(s) PElo 
ilMo. sr. PrEsidENtE do iNstitUto dE tErras do Pará-itErPa, 
Nos aUtos dos ProcEssos dE rEGUlariZaÇÃo fUNdiária oNErosa 
(coMPra) dE tErras, EM QUE fiGUraM coMo iNtErEssados:

Processo NoMe deNoMiNaÇÃo Área MUNicÍPio Portaria

050501077/2021 Priscila alMEida 
GoMEs valENtiM faZENda BEla vista 1385,6948 

Ha
ParaGoMi-

Nas/Pa 1221/2022

021600300/2022 JoaQUiM PEdro NEto faZENda PaNoraMa 1.065,5327 
Ha

ParaGoMi-
Nas/Pa 1219/2022

Belém (Pa), 04/05/2022
Bruno Yoheiji Kono ramos- Presidente

Protocolo: 793777

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO
DO PARÁ RURAL

.

aViso de LicitaÇÃo
.

GoVerNo do estado do ParÁ
NÚcLeo de GereNciaMeNto do ParÁ rUraL

aViso de LicitaÇÃo
Modalidade: Pregão eletrônico n° 06/2022
objeto: aQUisiÇÃo dE MUdas, iNsUMos E adUBo.
responsável pelo certame: francisco fabricio Glins de araújo
local de abertura: www.comprasgovernamentais.gov.br
data de abertura: 12/05/2022
Hora da abertura: 10:00 horas (horário de Brasília)
orçamento:
Programa de trabalho nº 04608149187150000
fonte de recurso 0301000000
Natureza da despesa 33903000
Pi 2070008715c
ordenador de despesa: fEliPE coElHo PicaNÇo

Protocolo: 793522


