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Edital. o contrato vincula-se ao Edital do Pregão n°. 011/2021/SEPlad/
DGL/SRP, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independen-
temente de transcrição.
Valor: r$ 8.815,00 (oito mil, oitocentos e quinze reais).
daTa da aSSiNaTUra: 02/06/2022.
PraZo: o prazo de vigência deste contrato é de 12 (doze) meses a contar 
da sua publicação.
ModalidadE: Pregão n° 011/2021/SEPlad/dGl/SrP, que resultou a ata 
de registro de Preços n° 07/2022.
doTaÇÃo orÇaMENTária:
as despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação 
orçamentária própria, prevista no orçamento do Estado do Pará, para o exer-
cício de 2022, na classificação seguintes: Gestão/Unidade: 290101;  Fonte 
de recurso: 0101000000; Programa de Trabalho: 26.122.1297.8338.0000; 
Natureza da despesa: 339030;  Pi: 4120008338c.
dadoS da coNTraTada:
NoME: STar coMÉrcio dE aliMENToS lTda
cNPJ: 23.146.066/0001-90
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira - SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES.

Protocolo: 808614

coNVÊNio
.

eXtrato de coNVÊNio
Nº.do convênio: 088/2022                       Processo nº 2022/297215
Valor Total: r$ 2.800.000,00 (dois milhões e oitocentos mil reais).
objeto: recuperação de Estradas Vicinais, no Município de Vitória do Xin-
gu-Pa raMal do coBra cHoca KM 27– 13.886,00 metros (Marco inicial - 
latitude: 3°20’55.56”S e longitude 51°48’51.14”o; Marco final - latitude: 
3°25’57.75”S e Longitude 51°50’7.27”O). RAMAL DO WAGNER - 4.521,00 
metros (Marco inicial - latitude: 3°23’58.61”S e longitude 51°52’55.75”o; 
Marco final - latitude: 3°25’57.75”S e longitude 51°50’7.27”o). raMal 
do iVaN – 5.024,00 metros (Marco inicial - latitude: 3°24’59.30”S e lon-
gitude 51°48’14.31”o; Marco final - latitude: 3°26’6.34”S e longitude 
51°49’49.20”o). raMal do JacarEZiNHo – 8.000,00 metros (Marco 
inicial - latitude: 3°22’30.52”S e longitude 51°53’0.12”o; Marco final 
- latitude: 3°23’42.18”S e longitude 51°49’31.79”o). raMal do fUro 
SEco – 9.364,00 metros (Marco inicial - latitude: 3°25’2.67”S e lon-
gitude 51°47’48.26”o; Marco final - latitude: 3°26’56.00”S e longitude 
51°46’8.81”o). raMal do coBra cHoca KM 45– 21.681,00 metros (Mar-
co inicial - latitude: 3°6’23.53”S e longitude 51°50’32.19”o; Marco final 
- latitude: 3°15’17.21”S e longitude 51°50’6.67”o).
data de assinatura: 02/06/2022                 
Prazo: 180 (cento e oitenta) dias
inic. de Vig.: 02/06/2022                                         
T. Vig.: 28/11/2022
foro: comarca de Belém
doTaÇÃo orÇaMENTária: 
Unidade orçamentária: 29101; Programa de Trabalho: 26.782.1486.7505; 
Natureza da despesa: 444042; origem do recurso: TESoUro; fonte de 
recurso: 0301; Plano interno: 22dEMGc0042; ação detalhada: 276240.
NoME: PrEfEiTUra MUNiciPal dE ViTÓria do XiNGU - cNPJ: 
34.887.935/0001-53.
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira – SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES.

Protocolo: 808592
eXtrato de coNVÊNio
Nº.do convênio: 085/2022               Processo nº 2022/368654
Valor Total: r$ 3.124.501,84 (três milhões, cento e vinte e quatro mil, 
quinhentos e um reais e oitenta e quatro centavos).
objeto: recuperação de 50 km da ViciNal 20 KM 55 da Br230 com as 
seguintes coordenadas: início latitude 3º22’46.20”S – longitude UTM 
52º40’7.20”o e final latitude 3º5’19.80”S – longitude 52º52’45.51”o, no 
município de Brasil Novo/Pa.
data de assinatura: 02/06/2022                
Prazo: 140 (cento e quarenta) dias
inic. de Vig.: 02/06/2022                                 
T. Vig.: 19/10/2022
foro: comarca de Belém
doTaÇÃo orÇaMENTária: 
Unidade orçamentária: 29101; Programa de Trabalho: 26.782.1486.7505; 
Natureza da despesa: 444042; fonte: 0301; origem: recurso TESoUro; 
Plano interno: 22dEMGc0057; ação detalhada: 276224.
NoME: PrEfEiTUra MUNiciPal dE BraSil NoVo - cNPJ: 34.887950/0001-00.
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira – SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES.

Protocolo: 808581
eXtrato de coNVÊNio
Nº. do convênio: 084/2022                               Processo nº 2022/368254
Valor Total: r$ 2.371.058,78 (dois milhões, trezentos e setenta e um mil, 
cinquenta e oito reais e setenta e oito centavos).
objeto: recuperação e manutenção de 34,25 km de estradas vicinais 
conforme as seguintes coordenadas: MacaPá daBarrETa (3,13 km): 
início: S - 0°49’20.59” / o – 48º04’27.98” e final: S - 0°47’49.10” / 
o – 48º05’01.40”; MEraTaUá (6,35 km): início: S - 0°59’15.80” / o – 
48º05’56.02” e final: S - 0°58’39.90” / o – 48º02’52.50”; ParaÍSo (4,00 
km): início: S - 01°0’46.35” / o – 47º07’08.84” e final: S - 1°01’37.78” / o 
– 48º09’0.17”; TUJUÍ (3,95 km): início: S - 0°51’18.51” / o – 48º04’57.18” 
e final: S - 0°51’10.29” / o – 48º03’05.10”; MEraPoNGa (0,40 km): 
início: S - 0°59’40.10” / o – 48º11’04.75” e final: S - 0°59’51.80” 
/ o – 48º11’08.40”; UBiTUBa (5,40 KM): início: S - 0°59’29.18” / o – 

48º08’50.06” e final: S - 1°01’12.54” / o – 48º10’34.98”; iTaPUá (6,71 
km): início: S - 0°49’45.04” / o – 48º04’41.71” e final: S - 0°49’43.80” 
/ o – 48º07’47.00”; Boa ViSTa da BarrETa (4,31 km): início: S - 
0°48’04.04” / o – 48º05’2.29” e final: S - 0°47’23.38” / o – 48º06’51.86”, 
no município de Vigia de Nazaré/Pa.
data de assinatura: 02/06/2022                         
Prazo: 150 (cento e cinquenta) dias
inic. de Vig.: 02/06/2022                                   
T. Vig.: 29/10/2022
foro: comarca de Belém
doTaÇÃo orÇaMENTária: 
Unidade orçamentária: 29101; Programa de Trabalho: 26.782.1486.7505; 
Natureza da despesa: 444042; fonte: 0301; origem do recurso: TESoU-
ro; Plano interno: 22dEMGc0055; ação detalhada: 275761.
NoME: PrEfEiTUra MUNiciPal dE ViGia dE NaZarÉ
cNPJ: 05.351.606/0001-95.
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira – SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES.

Protocolo: 808575
eXtrato de coNVÊNio
Nº.do convênio: 087/2022                       Processo nº 2022/297109
Valor Total: r$ 2.200.000,00 (dois milhões e duzentos mil reais).
objeto: recuperação de Estradas Vicinais, no Município de Vitória do 
Xingu-Pa ramal do Km 20 – 37.169,00 metros (Marco inicial - latitu-
de: 2°59’32.71”S e longitude 52°7’6.46”o; Marco final - latitude: 
2°48’46.58”S e longitude 52°6’13.33”o). raMal do KM 25 - 6.150,00 
metros (Marco inicial - latitude: 3°1’9.57”S e longitude 52°8’1.23”o; 
Marco final - latitude: 2°59’56.51”S e longitude 52°10’55.43”o). raMal 
do MaricoTa - 2.200,00 metros (Marco inicial - latitude: 2°58’24.62”S 
e longitude 52°10’11.88”o; Marco final - latitude: 3°0’3.50”S e longi-
tude 52°10’39.75”o). raMal do KM 9 - 6.125,00 metros (Marco inicial 
- latitude: 2°57’22.22”S e longitude 52°2’23.90”o; Marco final - lati-
tude: 2°59’44.61”S e longitude 52°1’9.28”o). raMal do MaQUiNor-
TE - 8.023,00 metros (Marco inicial - latitude: 2°57’43.32”S e longi-
tude 52°4’10.50”o; Marco final - latitude: 2°56’6.91”S e longitude 
52°4’26.15”o).
data de assinatura: 02/06/2022                 
Prazo: 360 (trezentos e sessenta) dias
inic. de Vig.: 02/06/2022                                         
T. Vig.: 27/05/2023
foro: comarca de Belém
doTaÇÃo orÇaMENTária: 
Unidade orçamentária: 29101; Programa de Trabalho: 26.782.1486.7505; 
Natureza da despesa: 444042; origem do recurso: TESoUro; fonte de 
recurso: 0301; Plano interno: 22dEMPc0028; Plano interno: 22dEM-
Gc0043; ação detalhada: 276241; ação detalhada: 276242.
NoME: PrEfEiTUra MUNiciPal dE ViTÓria do XiNGU - cNPJ: 
34.887.935/0001-53.
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira – SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES.

Protocolo: 808586

oUtras MatÉrias
.

resULtado de LicitaÇÃo
Modalidade: Tomada de Preços
Número: n.º 031/2021.
a Secretaria de Estado de Transportes – SETraN, através da comissão 
Permanente de licitação torna público o resultado da Tomada de Preço nº 
031/2021 – SETraN.
Vencedora: coPEM coNSTrUTora ParaENSE dE ESTrUTUraS METálicaS S/a.
Valor: r$ 2.100.622,38
Belém, 02 de junho de 2022.
VicTor rocHa dE SoUZa
Presidente da c.P.l - SETraN

Protocolo: 808220
aViso de adiaMeNto de LicitaÇÃo
Modalidade: concorrência
Número: n.º 004/2022.
oBJETo: construção de Ponte Mista (concreto e aço) sobre o furo da laura 
(440,00M X 10,00M), localizada na travessia de Penha longa na Pa-238, KM 
10, trecho Pa-140 / Pa-238 no município de colares, no 1º Núcleo regional.
o Edital poderá ser lido, a partir do dia 10/06/2022, de segunda a sex-
ta-feira na sede da Secretaria de Estado de Transportes, av. almirante 
Barroso, nº 3639, Bairro: Souza – Belém-Pa, bem como, estará disponível 
no site da SETraN www.setran.pa.gov.br, no Menu Transparência Pública, 
licitações e licitações (detalhes).
caso o interessado opte em adquirir a via física do Edital (mídia digital), deverá 
comparecer à Secretaria da comissão Permanente de licitação para retirada.
responsável pelo certame: VicTor rocHa dE SoUZa.
local de abertura: Edifício Sede da SETraN, 2º andar no auditório da SETraN.
data de abertura: 11/07/2022.
Hora de abertura: 10h00min.
ordenador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira
Belém, 02 de junho de 2022.

Protocolo: 808598
aViso de adiaMeNto de LicitaÇÃo
Modalidade: concorrência
Número: n.º 002/2022.
oBJETo: Serviços de construção e Pavimentação da rodovia Pa-124, tre-
cho: Perímetro urbano de Nova Esperança do Piriá / Vila Santa Margarida.
o Edital poderá ser lido, a partir do dia 15/06/2022, de segunda a sex-
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