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Nº 17, (altos)- centro - santo antônio do tauá no horário das 8:00hs ás 
12:00hs, a partir da publicação deste aviso até a data anterior aquela esti-
pulada para sua abertura, bem como poderá ser consultado ou retirado no 
Portal dos jurisdicionados do tribunal de contas dos Municípios do estado do 
Pará - tcM/Pa: www.tcm.pa.gov.br.

MARiA WALDELiRiA BittENcouRt DA siLvA cEi
Pregoeira

Protocolo: 785559

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

.

PREfEituRA MuNiciPAL DE são GERALDo Do ARAGuAiA
ExtRAto DE coNtRAto

PREGão PREsENciAL Nº. 9/2022-013  
PRAzo DE viGêNciA 11.04.2022 A 31.12.2022

oBJEto: contratação de empresa para prestação de serviços de manuten-
ção e reforma de carteiras escolares, mobiliários, fabricação e reforma de 
toldos, tendas e serralheria. dotação orçamentaria: 2.006, 2.060, 2.076, 
2.089. Prefeitura Mul. de são geraldo do araguaia, cNPj: 10.249.241/0001-
22, contratadas: c. s. de araUjo - taPeÇaria e traNsPorte - Me, cNPj: 
07.241.990/0001-07, ct N. 20220148, valor: 9.580,00, ct N. 20220149, 
valor: 96.060,00, ct N. 20220150, valor: 14.036,00, ct N. 20220151, valor: 
443.050,00; a M Moreira goNÇalves eireli, cNPj: 27.679.382/0001-88. 
ct N. 20220152, valor: 68.100,00, ct N. 20220153, valor: 44.150,00, ct N. 
20220154, valor: 23.500,00, ct N. 20220155, valor: 64.800,00. são geraldo 
do araguaia - Pa, 12 de abril de 2022, 
Ordenador (a) de despesas, Jefferson Douglas Jesus Oliveira.

PREfEituRA MuNiciPAL DE são GERALDo Do ARAGuAiA
ExtRAto DE coNtRAto

PREGão PREsENciAL Nº. 9/2022-016 
PRAzo DE viGêNciA 12.04.2022 A 31.12.2022

oBJEto: aquisição de peças para veículos leves e pesados. dotação orçamen-
taria: 2.043, 2.060, 2.076, 2.089. Prefeitura Mul. de são geraldo do araguaia, 
cNPj: 10.249.241/0001-22, contratadas: r do carMo soares eireli, cNPj: 
08.542.455/0001-40, ct N. 20220167, valor: 199.965,80, ct N. 20220168, 
valor: 317.406,60, ct N. 20220169, valor: 363.536,00, ct N. 20220170, va-
lor: 50.756,00; v. alves da silva eireli, cNPj: 11.801.411/0001-00. ct 
N. 20220171, valor: 181.440,20, ct N. 20220172, valor: 309.056,02, ct N. 
20220173, valor: 364.081,00, ct N. 20220174, valor: 72.343,00. são geraldo 
do araguaia - Pa, 12 de abril de 2022, Ordenador (a) de despesas, Jefferson 
Douglas Jesus oliveira.

Protocolo: 785551
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO JOÃO DE PIRABAS

.

Aviso DE LicitAção
o MuNicíPio são João DE PiRABAs, através da Prefeitura Municipal de 
são joão de Pirabas, por intermédio da Pregoeira, tatiana s. Martins e equipe 
de apoio, tornam público que fará realizar no dia 28/04/2022 ás 09:00h, o 
Pregão eletrônico n°005/2022/srP, cujo objeto é aquisição de massa asfál-
tica, do tipo concreto betuminoso, usinado a quente, através do sistema de 
registro de Preço. o recebimento de propostas será até 08h50min e início da 
sessão às 9h00min do dia 28/04/2022. o edital e seus anexos encontram-se 
à disposição dos interessados a partir da publicação deste aviso, podendo ser 
consultado ou retirado no site da Prefeitura Municipal de são joão de Pira-
bas: www.saojoaodepirabas.pa.gov.br, no Portal dos jurisdicionados do tcM/
Pa: www.tcm.pa.gov.br e no Portal de compras Públicas: www.portaldecom-
praspublicas.com.br. informações poderão ser obtidas na sala de licitações 
desta Prefeitura, em horário expediente, sendo das 08h00min às 12h00min, 
no e-mail licitapmpirabas@outlook.com, ou pelo telefone n° 91-985091600. 
ordenadora de Despesas: Kamily Maria ferreira Araújo Gomes.

Protocolo: 785552
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

.

PREfEituRA MuNiciPAL DE são MiGuEL Do GuAMÁ/PA
Aviso DE HoMoLoGAção

A secretaria Municipal de Educação de são Miguel do Guamá. resolve ho-
mologar em favor das empresas: loedsoN NasciMeNto de soUsa Me, 
cNPj: 14.066.118/0001-27, valor r$ 5.266.293,30 (cinco milhões, duzen-
tos e sessenta e seis mil, duzentos e noventa e três reais e trinta centa-
vos), M e e cristo rei traNsPorte - Me, cNPj: 22.953.097/0001-90, 
valor r$ 821.557,80(oitocentos e vinte e um mil, quinhentos e cinquenta 
e sete reais e oitenta centavos), v. H. r. ribeiro & cia ltda - Me, cNPj: 
19.407.080/0001-22, valor de r$ 122.053,50 (cento e vinte e dois mil e cin-

quenta e três reais e cinquenta centavos), edNaldo j. de s. amaral eireli 
- me, cnpj: 27.946.653/0001-14, valor de r$ 3.317.310,60 (três milhões, 
trezentos e dezessete mil, trezentos e dez reais e sessenta centavos), re-
ferente ao pregão eletrônico srp nº 026/2022, processo administrativo nº 
00000038/22 que tem por objeto: registro de preços para contratação de 
serviços de transporte escolar terrestre e fluvial objetivando atender as ne-
cessidades de locomoção dos alunos  matriculados nas escolas públicas de 
ensino (estadual e municipal), no  município de são miguel do guamá/pa. 
.data da Homologação 13/04/2022.

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$ 933.880,80 (novecentos e trinta e três mil, 
oitocentos e oitenta reais e oitenta centavos) referente ao Pregão eletrôni-
co srP Nº 011/2022, Processo administrativo Nº 00000053/22 que tem por 
objeto: registro de preços para aquisição de água mineral, gelo em escama 
e recarga de  gás (glp) 13kg, objetivando atender as necessidades da prefei-
tura, secretarias  e fundos municipais de são miguel do guamá/pará. .data da 
Homologação 13/04/2022.

Eduardo sampaio Gomes Leite
Prefeito Municipal
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SAPUCAIA

.

EDitAL DA toMADA DE PREços Nº 001/PMs/2022
PRocEsso ADMiNistRAtivo 

DE LicitAção Nº 003/PMs/2022
ExtRAto Do coNtRAto DE PREstAção 

DE sERviços Nº 003/PMs/2022
coNtRAtANtE: Município de saPUcaia, inscrito no cNPj(Mf) sob o nº 
01.617.317/0001-34, com sede à rua dália, Nº 77, centro, sapucaia - Pará.
coNtRADADA: a P sott coNstrUtora eireli, inscrita no cNPj (Mf) sob 
o nº 16.822.467/0001-57, estabelecida na rUa cUritiba, s/Nº, Qd 19, lt 
13, alto ParaNa, redeNÇÃo - Pa, ceP: 68.550-017, inscrita no cNPj nº. 
16.822.467/0001-57, fone; (63) 99977-7438, e-mail: apsjsott@gmail.com.
oBJEto: execução pela coNtratada das obras e serviÇos de refor-
Ma do HosPital MUNiciPal de saPUcaia, sapucaia, estado do Pará, refe-
rente à tomada de Preços nº 001/PMs/2022.
vALoR Do coNtRAto: o MUNicÍPio de saPUcaia pagará à coNtra-
tada, pela execução das obras, objeto deste contrato, o preço total de r$: 
1.742.955,36 (um milhão e setecentos e quarenta e dois mil e novecentos e 
cinquenta e cinco reais e trinta e seis centavos):
AMPARo LEGAL: art. 23, inciso i, da lei nº. 8666, de 21 de junho de 1993. 
decreto Nº 9.412, de 18 de junho de 2018. as despesas com a execução 
das obras, mediante a emissão de nota de empenho, correrão à conta dos 
recursos previstos nos seguintes elementos orçamentários: coNvêNio Nº.  
015/2021, Processo Nº 2021/1126929.
viGêNciA E EficÁciA: o Prazo máximo para vigência do contrato será de 
365 (trezentos e sessenta e cinco) dias consecutivos a partir da sua assina-
tura, podendo este prazo ser prorrogado, mediante necessidade e interesse 
das partes, devidamente justificado, nos termos do Art. 57 Inciso I, da Lei nº 
8.666/93 e posteriores alterações.
viNcuLAção Ao EDitAL E À PRoPostA DA coNtRAtADA: a execução das 
obras previstas na cláusula Primeira obedecerá ao estipulado neste contrato, 
bem como às disposições do edital de tomada de Preços nº 001/PMs/2022, 
além das obrigações assumidas, pela CONTRATADA, na proposta firmada em 
04/04/2022, dirigida ao MUNicÍPio de saPUcaia, contendo os preços uni-
tário e total das obras a serem executadas, documentos esses constantes do 
Processo administrativo de licitação nº 003/PMs/2022 e que independente 
de transcrição fazem parte integrante e complementar deste contrato

data da assiNatUra: 12 de abril de 2022.
MUNicÍPio de saPUcaia - Pará.
WiLtoN MiRANDA DE LiMA

Prefeito Municipal
coNtrataNte

Protocolo: 785554
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE TERRA SANTA

.

MuNicíPio DE tERRA sANtA - PA
o MuNicíPio DE t.s. REALizARÁ No DiA 02/05/2022 Às 09:00 
HRs t. P. Nº 00007/2022. objeto: coNtrataÇÃo de eMPresa Para 
o forNeciMeNto de refeiÇÕes destiNadas À PMts e deMais fUNdos 
MUNiciPais.o resPectivo edital Pode ser adQUirido No setor de 
licitaÇÕes da PrefeitUra de terra saNta e atravÉs do e-mail: licita-
caopmts@outlook.com.
o MuNicíPio DE t.s. REALizARÁ No DiA 03/05/2022 Às 09:00 HRs 
t. P. Nº 00008/2022. objeto: aQUisiÇÃo de cafÉ da MaNHa laN-
cHes e salgados  destiNados a ateNder as Nescessidades da 
PMts e fUNdos MUNiciPais. o resPectivo edital Pode ser adQUiri-
do No setor de licitaÇÕes da PrefeitUra de terra saNta e atra-
vÉs do e-mail: licitacaopmts@outlook.com.

Protocolo: 785555


