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Arrecadação, e/ou formulário eletrônico disponibilizado no portal da 
Prefeitura Municipal, nos modelos completo ou simplificado.
Parágrafo único. O modelo simplificado somente poderá ser utilizado por:
I - pessoas físicas, cooperativas, Microempreendedor Individual (MEI), a 
microempresa e a empresa de pequeno porte, com receita bruta anual ou 
inferior ao limite estabelecido no inciso I do art. 3º da Lei Complementar 
nº 123, de 14 de dezembro de 2006;
II - empreendimentos que estiverem apenas realizando atividade de 
pesquisa.
Art. 21. As pessoas obrigadas à inscrição no CMRM, observado o prazo, a 
forma, a periodicidade e as condições estabelecidas neste Regulamento, 
prestarão informações sobre:
I - os atos de autorização, licenciamento, permissão e concessão para a 
pesquisa, a lavra, a exploração e o aproveitamento de recursos minerários, 
seu prazo de validade e as condições neles estabelecidas, de maneira a 
agilizar o exercício do poder de polícia no município de Curionópolis/PA;
II - as fases e condições de fruição dos direitos de pesquisa, lavra, 
exploração e aproveitamento de recursos minerários;
III - o andamento das atividades minerárias, tais como, o início, a suspensão 
e o encerramento da efetiva pesquisa, lavra, exploração e aproveitamento 
de recursos minerários;
IV - as modificações nas reservas minerais, mediante a apresentação de 
relatório de reavaliação.
V - o método de lavra, transporte e distribuição dos recursos minerários 
extraídos;
VI - as características dos recursos minerários extraídos, inclusive o teor 
mínimo aproveitável, e a relação estéril/minério;
VII - a quantidade e a qualidade dos recursos minerários extraídos;
VIII - a destinação dada aos recursos minerários extraídos;
IX - os valores recolhidos a título da Compensação Financeira pela 
Exploração de Recursos Minerais – CFEM, de que trata a Lei Federal nº 
7.990, de 28 de dezembro de 1989, bem como as informações necessárias 
ao seu cálculo e à comprovação de seu recolhimento;
X - o número de trabalhadores empregados nas atividades de pesquisa, 
lavra, exploração e aproveitamento de recursos minerários, bem como as 
respectivas idades, remunerações médias, qualificação profissional e grau 
de instrução;
XI - o número de trabalhadores empregados nas demais atividades, 
administrativas e outras, as respectivas idades, remunerações médias, 
qualificação profissional e grau de instrução;
XII- as necessidades relacionadas à qualificação profissional e às exigências 
tecnológicas e de infraestrutura para aprimoramento e aperfeiçoamento 
das atividades de pesquisa, lavra, exploração e aproveitamento de recursos 
minerários;
XIII - a Demonstração do Resultado do Exercício - DRE e a variação 
patrimonial;
XIV - outros dados que sejam necessários para o melhor desempenho 
do poder de polícia do Município e que sejam tidos efetivamente como 
indispensáveis pela SEFIN;
Parágrafo único. As informações de que trata o caput devem ser fornecidas 
pelo contribuinte de acordo com o desempenho de cada atividade mineira, 
em formulário próprio disponibilizado pela SEFIN.
Art. 22. As informações prestadas no ato da inscrição no CMRM são de 
inteira responsabilidade do contribuinte, o qual estará sujeito, a qualquer 
época, às cominações legais pelos erros, vícios insanáveis, adulterações ou 
quaisquer outras fraudes praticadas.
Art. 23. No cadastro constarão informações sobre o contribuinte, os direitos 
minerários, a produção e os dados socioeconômicos, de forma a possibilitar 
o exercício do poder de polícia do município de Curionópolis/PA.
CAPÍTULO IV
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 24. O registro no CMRM, bem como sua posterior validação nos órgãos 
de apoio, ensejará a emissão de um “Certificado de Registro - CR”.
Art. 25. O cadastro e o Certificado de Registro, decorrente do primeiro ato, 
terão validade de um ano, a contar da data de sua emissão e deverão ser 
revalidados após a expiração desse prazo.
Art. 26. As pessoas obrigadas a se inscreverem no CMRM que não o fizerem 
no prazo estabelecido neste regulamento ficam sujeitas ao pagamento de 
multa equivalente a 10.000 (dez mil) UFM por infração.
Art. 27. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete da Prefeita Municipal de Curionópolis, Estado do Pará, em 16 de 
Dezembro de 2022.

MARIANA AZEVEDO DE SOUSA MARQUEZ
Prefeita Municipal
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA
EXTRATOS DE CONTRATOS. P.E Nº 020/2022/SRP 

Objeto: registro de preços para futura e eventual aquisição de gás GLP, 
conforme demanda, para suprir as necessidades das Secretarias e Fun-
dos Municipais de Floresta do Araguaia/Pa. Contrato nº 2023/001. Con-
tratante: Pmfa. Contratada: G.S. da Silva Comercio de Gas Eireli. Valor: 
R$ 3.900,00. Data Ass: 04/01/2023. Vigência: 04/01/2023 a 31/12/2023; 
Contrato nº 2023/002. Contratante: Fundo Mun. de Recuperação Manuten-

ção e Preservação. Contratada: G.S. da Silva Comercio de Gas Eireli. Valor: 
R$ 1.300,00. Data Ass: 04/01/2023. Vigência: 04/01/2023 a 31/12/2023; 
Contrato nº 2023/007. Contratante: Fundo Municipal de Saúde. Contrata-
da: G.S. da Silva Comercio de Gas Eireli. Valor: R$ 19.500,00. Data Ass: 
09/01/2023. Vigência: 09/01/2023 a 31/12/2023. Divailton Moreira de 
Souza - Presidente da CPL.
*Esta publicação deixou de circular na edição do dia 11/01/2023, 
por problemas técnicos.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA
AVISOS DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2022/SRP
Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de Refeição 
tipo Rodizio e Marmitex, de forma fracionada conforme demanda, para su-
prir as necessidades das Secretarias Municipais de Administração e Finan-
ças, Obras e Transportes, Agricultura e Desenvolvimento Rural e os Fundos 
Municipais de Recuperação, Manutenção e Preservação do Meio Ambiente, 
Assistência Social e Saúde. Abertura no dia 25/01/2023 ás 08:15hs. Edital 
na íntegra disponível nos endereços eletrônicos: www.portaldecompraspu-
blicas.com.br, e www.florestadoaraguaia.pa.gov.br/categoria/licitacoes, e 
sala da CPL no Prédio da PMFA, das 8:00 às 12:00 horas. Cel.: (94) 98418 
7172. Divailton Moreira de Souza - Pregoeiro.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2022/SRP 
Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de Refeição 
tipo Rodizio e Marmitex, de forma fracionada conforme demanda, para 
suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Des-
porto do Município de Floresta do Araguaia/PA. Abertura no dia 25/01/2023 
ás 10:15hs. Edital na íntegra disponível nos endereços eletrônicos: www.
portaldecompraspublicas.com.br, e www.florestadoaraguaia.pa.gov.br/ca-
tegoria/licitacoes, e sala da CPL no Prédio da PMFA, das 8:00 às 12:00 
horas. Cel.: (94) 98418 7172. Divailton Moreira de Souza - Pregoeiro.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 
SOCIAL DE IGARAPÉ-MIRI

EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO
CONTRATO Nº 026/2022-CPL-SEMAS

1º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 
026/2022-CPL-SEMAS. ORIGEM: PREGÃO ELETRONICO Nº 014/2022- 
SRP/CPL-SEMSA; Contratante: Fundo Municipal de Assistência Social; 
Contratada: INFORTEC INFORMATICA E TECNOLOGIA EIRELI; CNPJ nº 
36.608.865/0001-82; objeto: Fornecimento de suprimentos de informá-
tica para atender as demandas da Secretaria Municipal de Assistência 
Social de Igarapé-Miri. Vigência: 30/12/2022 a 28/02/2023. Assinatura: 
30/12/2023. Ana Maria de Jesus Lima da Costa - Secretaria Munici-
pal de Assistência Social de Igarapé-Miri.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 
SOCIAL DE IGARAPÉ-MIRI

EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO
CONTRATO Nº 014/2022-CPL-SEMAS

1º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 
014/2022-CPL-SEMAS. ORIGEM: PREGÃO ELETRONICO Nº 021/2021- 
SRP/CPL-SEMSA; Contratante: Fundo Municipal de Assistência Social; Con-
tratada: J N FONSECA; CNPJ nº 13.898.075/0001-83; objeto: Aquisição 
de água mineral para atender as demandas da Secretaria Municipal de 
Assistência Social de Igarapé-Miri. Vigência: 02/01/2023 a 28/02/2023. 
Assinatura: 02/01/2023. Ana Maria de Jesus Lima da Costa - Secreta-
ria Municipal de Assistência Social de Igarapé-Miri.
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PREFEITURA MUNICIPAL 
DE IPIXUNA DO PARÁ

.

AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059/2022-PE/SRP

A Prefeitura Municipal de Ipixuna do Pará, através do FUNDO DE 
MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB, torna público a todos 
os interessados ao processo licitatório que tem como objeto: REGISTRO 
DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E GÁS LIQUEFEITO, VISANDO ATEN-
DER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO 
MUNICIPIO DE IPIXUNA DO PARÁ. A abertura será no dia 25/01/2023, às 
08:00 horas em www.portaldecompraspublicas.com.br e informações no 
e-mail: licitacao@ipixunadopara.pa.gov.br.


