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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

.

MUNicÍPio de sÃo doMiNGos do araGUaia-ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL
eXtrato de coNtrato

extrato de contrato 20220177 tomada de Preço nº 2/2022-07-PMsda, 
objeto: contratação de empresa para aluguel(locação) de máquinas pesadas 
para manutenção e recuperação de 143,313Km de estradas vicinais no mu-
nicípio de São domingos do araguaia-Pa, conforme convênio nº 122/2022, 
firmado entre a secretaria de estado de transporte SETRAN, e a Prefeitura 
Municipal de São domingos do araguaia-Pa .contratante: Município de São 
domingos do araguaia cNPJ 83.211.391/0001-10, contratada: M r da coS-
Ta coNSTrUTora, SErViÇoS E locaÇÃo EirEli cNPJ nº 04.420.090/0001-
20, valor total r$ 2.350.838,19 (dois milhões, trezentos e cinquenta mil, 
oitocentos  e trinta e oito reais e dezenove centavos), vigência 12/08/2022 
a 12/01/2022.

Joaquim cezário Pereira Junior-Presidente
Protocolo: 842485
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO FÉLIX DO XINGU

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo FÉLiX do XiNGU - Pa
eXtrato de coNtrato

contrato n° 20220423 - PrEGÃo ElETrÔNico Nº 052/2021 - SrP - contra-
tante: PrEfEiTUra MUNiciPal dE SÃo fÉliX do XiNGU - contratado: claUdio 
ViEira dE araUJo 68576552272- objeto: aQUiSiÇÃo dE arEia E caScalHo, 
Para aTENdEr aS SEcrETariaS: SEMoB E SEMUrB. Vigência: 08/08/2022 a 
31/12/2022 - Valor Global: r$ 1.167.560,00 (um milhão, cento e sessenta e sete 
mil, quinhentos e sessenta reais) - data da assinatura: 08/08/2022.

Joao cLeBer de soUsa torres
Prefeito Municipal de São félix do Xingu

Protocolo: 842486
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO JOÃO DE PIRABAS

.

MUNicÍPio de sÃo JoÃo de PiraBas
eXtrato de coNtrato

coNtrato adMiNistratiVo Nº20220195/2022 
oriGeM: coNcorrÊNcia 002/2022 

Processo adMiNistratiVo Nº 09050002/2022 
oBJeto: rEcUPEraÇÃo dE 53,8 KM dE ESTradaS ViciNaiS PErTEcEN-
TES ao MUNicÍPio dE SÃo JoÃo dE PiraBaS. coNTraTada: MaiS Bra-
Sil coNSTrUTora EirEl,cNPJ:26.916.786/0001-85, rEPrESENTaNTE: 
roGEr dE MESQUiTa raNdEl, cPf Nº 795.511.732-87 .doTaÇÃo rÇa-
MENTária: SEcrETaria MUNiciPal dE TraNSPorTE, oBraS, E SErV. 
PUBlicoS dE SÃo JoÃo dE PiraBaS fUNÇÃo: EXErcÍcio 2022 ProJETo 
2329.154510501.1.031 aBErTUra, rEcUPEraÇÃo dE ViaS E ESTrada Vi-
ciNaiS., claSSificaÇÃo EcoNÔMica 4.4.90.51.00 oBraS E iNSTalaÇÕES, 
SUBElEMENTo 4.4.90.51.92. Valor: r$ 7.100.387,09 (SETE MilHÕES, cEM 
Mil, TrEZENToS E oiTENTa E SETE rEaiS E NoVE cENTaVoS) ViGÊNcia: 
a ParTir da daTa dE SUa aSSiNaTUra aTÉ 17 dE MarÇo dE 2023.daTa 
da aSSiNaTUra: 19 dE aGoSTo dE 2022. ordeNadora de desPesas: 
KaMiLY Maria Ferreira araÚJo, PreFeita MUNiciPaL.

Protocolo: 842487
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo MiGUeL do GUaMÁ
aViso de LicitaÇÃo

coNcorrÊNcia Nº 3/2022-0007
torna-se público que o Município de sÃo MiGUeL do GUaMÁ através 
da PreFeitUra MUNiciPaL, realizará licitação na modalidade coNcor-
rÊNcia nº 3/2022-0007, do tipo menor preço global, sob a forma de execu-
ção indireta, no regime de empreitada por preço unitário, para contratação de 
serviços da obra de conclusão da pavimentação asfáltica de vias urbanas (rua 
Paredão) no Município de São Miguel do Guamá-Pa nos termos do convênio 
nº 850077/2017, celebrado entre o Ministério do desenvolvimento regional 

e a Prefeitura municipal de São Miguel do Guamá/Pa, conforme condições, 
quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. a sessão 
pública será em 22/09/2022 às 09:00 horas, na sede da Prefeitura Municipal, 
localizada na Praça licurgo Peixoto, 130, centro. Edital e anexos disponível:  
https://www.saomigueldoguama.pa.gov.br, Portal Geo-obras/Pa, Email cPl: 
cpl.smg2021@gmail.com, diretoria de licitação, sito Praça licurgo Peixoto, 
130, centro, horário de 08:00 Às 12:00hs.

edUardo saMPaio GoMes Leite
Prefeito Municipal

Protocolo: 842488

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo MiGUeL do GUaMÁ
aViso de retiFicaÇÃo

a PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo MiGUeL do GUaMÁ, torna público a 
retificação da publicação do aviso de licitação, referente ao Pregão Eletrônico 
SrP 044/2022 que tem por objeto a contratação de serviços oftalmológicos, 
aos usuários do sistema único de saúde - sus, discriminados nos códigos e 
procedimentos constantes na “tabela de procedimentos” fornecido pelo minis-
tério da saúde, objetivando atender necessidades da secretaria municipal de 
saúde de são miguel do guamá-pa, circulada em 19/08/22 no Diário Oficial do 
Estado, Diário Oficial da União e Jornal Amazônia, como segue: onde se lê: 
a abertura da sessão pública será em 31/08/22 às 08:00 horas, leia-se: a 
abertura da sessão pública será em 01/08/22 às 08:00 horas. Permanecendo 
inalteradas as demais informações.

eduardo sampaio Gomes Leite-Prefeito
Protocolo: 842489
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo seBastiÃo da Boa Vista
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 9/2022-016
objeto: registro de Preços pata futura e Eventual aquisição de aparelhos de 
ares - condicionados (Splits) e Ventiladores para atender as necessidades da 
Prefeitura e Secretaria e fundo do Município de São Sebastião da Boa Vista/
Pa. a abertura será no dia 02/09/2022 às 9:30h, horário de Brasília. o Edital 
está disponível no sítio www.portaldecompraspublicas.com.br, https://pmss-
bv.pa.gov.br/portal-da-transparencia e https://www.tcm.pa.gov.br/mural-de
-licitacoes, informações no e-mail: pregoeirapmssbv@gmail.com. Nelucy e 
silva de souza - Pregoeira Municipal.

Protocolo: 842492
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SAPUCAIA

.

resUMo de editaL
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.
rEcEBiMENTo E iNÍcio da aBErTUra doS ENVEloPES “docUMENTaÇÃo 
E ProPoSTaS”: No departamento de licitações da Prefeitura Municipal de 
Sapucaia; No dia 06 de Setembro de 2022, às 09h00min (Nove horas).
o Edital poderá ser obtido no horário das 08h00min às 11h00min, de segunda 
à sexta-feira, na Sala de licitações da Prefeitura Municipal, situada na rua 
dália, nº 77, centro.
outras informações pelo Email: licitacoessapucaia@hotmail.com, ou na Sala 
de licitações.

Sapucaia - Pa, 18 de agosto de 2022.
JUNiVaN Freitas de siLVeira

Presidente da comissão Permanente de licitação
Portaria nº 005/2022

Protocolo: 842493
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE TERRA SANTA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de terra saNta-Pa
a P. M. t. s aVisa a aNULaÇÃo do P. eLetrÔNico Nº 41/2022 

oBeJeto: aQUiSiÇÃo dE EQUiPaMENTo Para o HoSPiTal MUNiciPal 
frEi EliSEU, aQUiSiÇÃo da cÂMara Para coNSErVaÇÃo dE  HEModE-


