
diário oficial Nº 35.115   111Quinta-feira, 15 DE SETEMBRO DE 2022

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo GeraLdo do araGUaia
aViso de adesÃo ata reGistro de PreÇos

a Prefeitura Municipal de são Geraldo do araguaia, através da Secre-
taria Municipal de cultura, torna público: adesão à ata de registro de Preços 
do Pregão Presencial por registro de Preços nº 05/2021, objeto: contratação 
de empresa especializada em locação de estrutura física para utilização na reali-
zação de eventos, atividades e ações educacionais, culturais, esportivas, sociais, 
religiosas e comunitárias, para atender as necessidades da prefeitura municipal 
de São Geraldo do araguaia. São Geraldo do araguaia - Pa, 04 de julho de 2022, 
Ordenador (a) de despesas, Jefferson Douglas Jesus Oliveira.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo GeraLdo do araGUaia
eXtrato de coNtrato

adesão a ata de registro de Preços, Pregão Presencial por registro 
de Preços nº 05/2021, Prazo de Vigência: 04.07.2022 a 31.12.2022. oBJE-
To: contratação de empresa especializada em locação de estrutura física para 
utilização na realização de eventos, atividades e ações educacionais, culturais, 
esportivas, sociais, religiosas e comunitárias, para atender as necessidades 
da prefeitura municipal de São Geraldo do araguaia. dotação orçamenta-
ria: 2.114. contratante: Prefeitura Mul de São Geraldo do araguaia, cNPJ: 
10.249.241/0001-22, contratada: MV1 ESTrUTUraS Para EVENToS EirEli, 
cNPJ: 34.159.339/0001-57, cT n. 20220228, valor: 216.060,00. São Geraldo 
do araguaia - Pa, 04 de julho de 2022, Ordenador (a) de despesas, Jeffer-
son douglas Jesus oliveira.

Protocolo: 852977

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO JOÃO DA PONTA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo JoÃo da PoNta
aViso de LicitaÇÃo

a Prefeitura Municipal de são João da Ponta/Pa torna pública a realiza-
ção do Tomada de Preços 2/2022-0002/PMSJP, cujo objeto é continuação da 
construção da Escola Padrão fNdE 06 salas - Bairro São João Novo. data da 
abertura: 30/09/2022. Hora: 09h:00min. Edital disponível: no GEoBraS do 
TCM/PA, site Oficial da Prefeitura e Departamento de Licitação da Prefeitura 
Municipal de São João da Ponta. thais da silva coelho. secretária Muni-
cipal de educação.

Protocolo: 852978

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo MiGUeL do GUaMÁ
aViso de HoMoLoGaÇÃo

o FUNdo MUNiciPaL de saÚde. resolve homologar em favor da empre-
sa: HoSPiTal ofTalMolÓGico do Para lTda, cNPJ: 18.394.275/0001-12, 
valor r$ 930.321,29 (Novecentos e Trinta Mil, Trezentos e Vinte e Um reais 
e Vinte e Nove centavos) referente ao Pregão Eletrônico  nº 044/2022, Pro-
cesso administrativo nº 00000092/22 que tem por objeto: registro de Preços 
Para futura E Eventual contratação de Empresa Especializada Em Serviços 
oftalmológicos aos Usuários do Sistema Único de Saúde - Sus, a fim de 
atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São Miguel do 
Guamá/Pará.  data da Homologação 12/09/2022.

eXtrato de ata de reGistro de PreÇos
ata de reGistro de PreÇos Nº 033/2022 

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 044/2022 
objeto: registro de Preços Para futura E Eventual contratação de Empre-
sa Especializada Em Serviços oftalmológicos aos Usuários do Sistema Único 
de Saúde - Sus, a fim de atender as Necessidades da Secretaria Muni-
cipal de Saúde de São Miguel do Guamá/Pará.  Vigência: 12 meses. data 
da assinatura: 12/09/22. contratante: fUNdo MUNiciPal dE SaÚdE cNPJ 
11.454.760/0001-95, coNTraTadoS: HoSPiTal ofTalMolÓGico do Para 
lTda, cNPJ: 18.394.275/0001-12, valor r$ 930.321,29 (Novecentos e Trinta 
Mil, Trezentos e Vinte e Um reais e Vinte e Nove centavos)

eduardo sampaio Gomes Leite
Prefeito Municipal

Protocolo: 852979

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo MiGUeL do GUaMÁ
eXtrato de coNtrato

coNtrato Nº: 20222895 oriGeM: coNcorrÊNcia Nº 3/2022-0008 
coNtrataNte: PrEfEiTUra MUNiciPal dE SÃo MiGUEl do GUaMá coN-
TraTada(o): MaiS BraSil coNSTrUTora EirEli oBJETo: contratação de 
serviços para ampliação do sistema de abastecimento de água no município 
de São Miguel do Guamá, nos termos do convênio nº 209/2022, processo 
nº 2021/595737, celebrado entre o Estado do Pará através da Secretária de 
Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas -SEdoP e o Município 
de São Miguel do Guamá, através da Prefeitura Municipal Valor ToTal: r$ 
6.084.678,74 (seis milhões, oitenta e quatro mil, seiscentos e setenta e oito 
reais e setenta e quatro centavos) ViGÊNcia: 13 de Setembro de 2022 a 13 
de Setembro de 2023 daTa da aSSiNaTUra: 13 de Setembro de 2022.

aViso de HoMoLoGaÇÃo
o FUNdo MUNiciPaL de saÚde resolve homologar em favor da empre-
sa: HoSPiTal ofTalMolÓGico do Para lTda, cNPJ: 18.394.275/0001-12, 
valor r$ 930.321,29 (Novecentos e Trinta Mil, Trezentos e Vinte e Um reais 
e Vinte e Nove centavos) referente ao Pregão Eletrônico  nº 044/2022, Pro-
cesso administrativo nº 00000092/22 que tem por objeto: registro de Preços 
Para futura E Eventual contratação de Empresa Especializada Em Serviços 
oftalmológicos aos Usuários do Sistema Único de Saúde - Sus, a fim de 
atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São Miguel do 
Guamá/Pará.  data da Homologação 12/09/2022.

eXtrato de ata de reGistro de PreÇos
ata de reGistro de PreÇos Nº 033/2022 

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 044/2022 
objeto: registro de Preços Para futura E Eventual contratação de Empre-
sa Especializada Em Serviços oftalmológicos aos Usuários do Sistema Único 
de Saúde - Sus, a fim de atender as Necessidades da Secretaria Muni-
cipal de Saúde de São Miguel do Guamá/Pará.  Vigência: 12 meses. data 
da assinatura: 12/09/22. contratante: fUNdo MUNiciPal dE SaÚdE cNPJ 
11.454.760/0001-95, coNTraTadoS: HoSPiTal ofTalMolÓGico do Para 
lTda, cNPJ: 18.394.275/0001-12, valor r$ 930.321,29 (Novecentos e Trinta 
Mil, Trezentos e Vinte e Um reais e Vinte e Nove centavos)

aViso de HoMoLoGaÇÃo
a secretaria Municipal de saúde de são Miguel do Guamá. resolve ho-
mologar em favor das empresas: p g lima eireli epp, cnpj: 23.493.764/0001-
61, valor r$ 3.100,00 (trez mil e cem reais), p.p.f. com e serv eireli, cnpj: 
07.606.575/0001-00, valor r$ 51.220,06 (cinquenta e um mil, duzentos e 
vinte reais e seis centavos), referente ao pregão eletrônico srp nº 036/2022, 
processo administrativo nº 00000071/22 que tem por objeto: registro de pre-
ços para aquisição de materiais médico hospitalar, objetivando atender as 
necessidades da secretaria municipal de saúde de são miguel do guamá/pa. 
data da Homologação 12/09/2022.

edUardo saMPaio GoMes Leite
Prefeito Municipal

Protocolo: 852980
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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 9/2022-020 
objeto: registro de Preços para futura e eventual aquisição de utensílios uti-
lizados para o consumo de alimentação escolar (kit-escolar) em atendimento 
aos alunos matriculados na rede municipal de ensino de São Sebastião da Boa 
Vista/Pa. a abertura será no dia 28/09/2022 às 09:00h, horário de Brasília. 
o Edital está disponível sítio: www.portaldecompraspublicas.com.br, https://
pmssbv.pa.gov.br/portal-da-transparencia e https://www.tcm.pa.gov.br/mu-
ral-de-licitacoes, informações no e-mail: pregoeirapmssbv@gmail.com. 
Nelucy e silva de souza - Pregoeira Municipal.

Protocolo: 852981
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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 003/PMs/2022

oBJeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada EM ENGENHaria 
Para a EXEcUÇÃo daS oBraS dE aMPliaÇÃo E adEQUaÇÃo do SiSTEMa 
dE ilUMiNaÇÃo PÚBlica, Na aVENida JoSÉ aUGUSTo MariNHo (Br-155) 
- ZoNa UrBaNa do MUNicÍPio dE SaPUcaia - Pará, para cumprir com o 
Termo de Convênio nº 144/2022, firmado entre a SECRETARIA DE ESTADO 
dE dESENVolViMENTo UrBaNo E oBraS PÚBlicaS - SEdoP e o Município 
de Sapucaia/Pa.
rEcEBiMENTo E iNÍcio da aBErTUra doS ENVEloPES “docUMENTaÇÃo 
E ProPoSTaS”: No departamento de licitações da Prefeitura Municipal de 
Sapucaia; No dia 04 de outubro de 2022, às 09h00min (Nove horas).
o Edital poderá ser obtido no horário das 07h00min às 11h00min e das 
13h00min às 17h00min, de segunda à sexta-feira, na Sala de licitações da 
Prefeitura Municipal, situada na rua dália, nº 77, centro. Também está dis-
ponível no Portal da Transparência e no Mural de licitações do TcM/Pa. ou-
tras informações pelo E-mail: licitacoessapucaia@hotmail.com, ou na Sala de 
licitações.

Sapucaia - Pa, 13 de Setembro de 2022.
JUNiVaN Freitas da siLVeira

Presidente da comissão Permanente de licitação
Portaria nº 005/2022

Protocolo: 852982


