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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO JOÃO DE PIRABAS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo Joao de PiraBas
eXtrato de retiFicaÇÃo

aViso de PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 12/2022/srP
Na matéria publicada no ioEPa do dia 01/09/2022, página 122. 
onde se lê: “abertura: 15/09/2022”. Leia-se: “abertura: 21/09/2022”.
tatiaNa do socorro MartiNs da siLVa-PrEGoEira

Protocolo: 849002
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

.

aViso de HoMoLoGaÇÃo e adJUdicaÇÃo
ModaLidade: toMada de PreÇos nº 2/2022-008 

objeto: construção do novo prédio da câmara Municipal do Município de 
São Miguel do Guamá, de acordo com o convênio Nº 060/2022, Processo Nø 
2022/125929 celebrado entre o Estado do Pará através da Secretaria de Esta-
do de desenvolvimento  Urbano de obras Públicas - SEdoP e o Município de 
São Miguel do Guamá através da Prefeitura Municipal. Vencedor: M & B ENGE-
NHaria lTda, com o valor total de r$ 1.975.383,15(Um Milhão, Novecentos 
e Setenta e cinco Mil, Trezentos e oitenta e Três reais e Quinze centavos). 
Homologo a licitação na forma da lei nº 8.666/93 - eduardo sampaio Go-
mes Leite - Prefeito Municipal. 02 de setembro de 2022.

eXtrato de ata de reGistro de PreÇos
ata de reGistro de PreÇos Nº 031/2022 

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 038/2022 
objeto: registro de Preços Para contratação de Empresa Especializada em 
fornecimento de recargas de Gases Medicinais (Gás oxigênio E ar comprimi-
do) Para atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São 
Miguel do Guamá/Pará.  Vigência: 12 meses. data da assinatura: 26/08/22. 
contratante: fundo Municipal de Saúde cNPJ 11.454.760/0001-95, coNTra-
TadoS: r. V. da S. MarQUES - ME, cNPJ: 06.105.627/0001-93, valor r$ 
747.284,50 (Setecentos e Quarenta e Sete Mil, duzentos e oitenta e Quatro 
reais e cinquenta centavos).

eduardo sampaio Gomes Leite-Prefeito Municipal
Protocolo: 849003

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SAPUCAIA

.

aViso de adiaMeNto de LicitaÇÃo
MUNicÍPio de saPUcaia - Pa.

ÓrGÃo: PreFeitUra MUNiciPaL de saPUcaia - Pa.
toMada de PreÇos Nº 005/PMs/2022

oBJeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa HaBiliTada dE ENGENHaria Para a 
EXEcUÇÃo daS oBraS dE rEcUPEraÇÃo dE 85,3 KM dE ESTradaS Vici-
NaiS E aSSENTaMENTo dE BUEiroS E MaTa BUrro dE coNcrETo arMa-
do, NaS SEGUiNTES localidadES: ESTradaS ViciNaiS - MaraJaÍ - laGo 
aZUl - aGaPiTo - Nadir E VaGNEr - ZÉ BraNco - ZoNa rUral do MUNi-
cÍPio dE SaPUcaia - Pará.
JUstiFicatiVa: devido os preparativos para comemoração alusiva ao fe-
riado 07 de Setembro (dia da independência), a data de rEcEBiMENTo E 
iNÍcio da aBErTUra doS ENVEloPES “docUMENTaÇÃo E ProPoSTaS” foi 
transferida para o dia 12 de Setembro de 2022, às 09h00min (Nove horas). 
No departamento de licitações da Prefeitura Municipal de Sapucaia;
o Edital poderá ser obtido no Portal da Transparência no Sítio da Prefeitura 
Municipal, no Mural de licitações do TcM/Pa, ou ainda, na Sala de licitações 
da Prefeitura Municipal situada na rua dália, nº 77, centro, no horário das 
08h00min às 11h00min de segunda à sexta-feira. outras informações pelo 
Email: licitacoessapucaia@hotmail.com, ou na Sala de licitações.

Sapucaia - Pa, 01 de Setembro de 2022.
JUNiVaN Freitas de siLVeira

Presidente da comissão Permanente de licitação
Portaria nº 005/2022

Protocolo: 849005
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SOURE

.

aViso de LicitaÇÃo  
PreGÃo eLetrÔNico Nº 052/2022-Pe/srP

Retificação de Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico nº 052/2022-PE/SRP
Na Publicação circulada no dia 05/09/2022, Imprensa Oficial do Estado do 
Pará Nº. 35.104, Página: 110.
aoNde se LÊ: coTa EXclUSiVa. Leia-se: coTa rESErVada.

carlos augusto de Lima Gouvêa-PreFeito
Protocolo: 849006

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ULIANÓPOLIS

.

decisÃo - 
coNcorrÊNcia PÚBLica Nº 001/2022-FMMa

adoto como fundamento de decidir o que exposto no Parecer Jurídico que 
passar a fazer parte desta decisão e NEGo provimento ao recurso interposto 
pela empresa cacTUS coNSTrUÇÕES iNdUSTria E iNcorPoraÇÕES lTda, 
tendo em vista a ausência de justa causa que enseje razão às alegações da 
recorrente. NEGo, provimento ao recurso. Publique-se na forma da lei. cum-
pra-se. Ulianópolis, Pa, 31 de agosto de 2022.

KeLLY cristiNa destro-Prefeita

Protocolo: 849007
.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE VISEU

.

aViso de HoMoLoGaÇÃo
toMada de PreÇos 019/2022

o secretário Municipal de saúde, no uso das atribuições legais a ela con-
feridas, em cumprimento ao art. 43, inc. Vi da lei federal nº 8.666/1993 em 
conformidade com o art. 7º, inciso iii da lei Municipal nº 033/2005 e art. 
1º, inciso iV do decreto Municipal nº 145/2021. resolvo: adJUdicar e Ho-
MoloGar, em favor da empresa: construtora Norte alfa Eireli - Epp, cNPJ: 
17.199.057/0001-64, para a contratação de Empresa especializada para a 
construção de 01 (uma) Unidade Básica de Saúde (UBS), com área construída 
de 90,37m², na localidade de Vila Nova Piquiá - Polo do Japim, no Município 
de Viseu/Pa, no valor de r$ 231.171,50.

Fernando dos santos Vale
Secretário Municipal de Saúde

cNPJ 11.984.819/0001-57

eXtrato de coNtratos
toMada de PreÇos Nº 019/2022 

objeto: contratação de Empresa especializada para a construção de 01 
(uma) Unidade Básica de Saúde (UBS), com área construída de 90,37m², na 
localidade de Vila Nova Piquiá - Polo do Japim, no Município de Viseu/Pa. con-
tratante: fundo Municipal de Saúde de Viseu, cNPJ n° 11.984.819/0001-57. 
contratado: construtora Norte alfa Eireli - Epp, cNPJ: 17.199.057/0001-64. 
contrato n° 285/2022/cPl. Valor r$ 231.171,50 (duzentos e Trinta e Um Mil, 
cento e Setenta e Um reais e cinquenta centavos). Vigência: 02/09/2022 a 
02/03/2023.

Fernando dos santos Vale
Secretário Municipal de Saúde

cNPJ 11.984.819/0001-57
Protocolo: 849008

.

.

ParticULares
.

aNtoNio VaLdereZ de carVaLHo costa
cPF n° 237.750.092-72 

Torna público que recebeu a licENÇa aMBiENTal dE oPEraÇÃo (lo) na 
Secretaria Municipal de Meio ambiente de Santa izabel do Pará, sob n° 
079/2022, para exercer atividade de extração mineral de areia e saibro.

Protocolo: 849010
.

.

eMPresariaL
.

a empresa aUto Posto caMetÁ ii 
coMÉrcio de deriVados de PetrÓLeo Ltda 

com cNPJ: 34.973.469/0001-29 
Torna público que requereu da SEcrETaria MUNiciPal dE MEio aMBiEN-
TE dE caMETá - SEMMa/Pa, a renovação da licença de operação - lo Nº 
006/2020, para exercer a atividade de coMÉrcio VarEJiSTa dE coM-
BUSTÍVEiS Para VEÍcUloS aUToMoTorES; coMÉrcio VarEJiSTa dE 
GáS liQUEfEiTo dE PETrÓlEo (GlP) - GáS/ BoTiJÓES dE 13 KG. Situada 
na rua coronel raimundo leão, Nº 1010, Bairro central Município de caMETá/Pa.

Protocolo: 849013


