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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo seBastiÃo da Boa Vista
eXtrato de coNtrato. coNtrato Nº 2106001-2022. 

origem: Tomada de Preços nº 2/2022-004. contratante: Município de São Se-
bastião da Boa Vista, cnpj nº 05.105.143/0001-81. contratado: atcon Enge-
nharia ltda, cNPJ nº 40.419.922/0001-52. objeto: contratação de Empresa de 
Engenharia para a Execução de Serviços de revitalização da Praça da Matriz, 
Município de São Sebastião da Boa Vista - Estado do Pará, conforme convênio 
fdE nº 015/2022-SEPlad. Valor Total: r$ 655,433,10 (seiscentos e cinquenta e 
cinco mil quatrocentos e trinta e três reais e dez centavos). data da assinatura: 
21/06/2022. Vigência: de 21 de junho a 31 de dezembro de 2022.

resULtado de JULGaMeNto. 
o fundo Municipal de Saúde de São Sebastião da Boa Vista/Pa, torna públi-
co para conhecimento dos interessados, o julgamento das propostas e Ha-
bilitação de que trata o Pregão Eletrônico nº 9/2022-011 que teve como ob-
jetivo o registro de preços para futura e eventual contratação de empresa 
especializada para o fornecimento de recarga de cilindros de oxigênio me-
dicinal para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de 
São Sebastião da Boa Vista- Pa, conforme especificações e quantidades es-
timadas constantes no Termo de referência, dEcido pela HoMoloGaÇÃo 
do resultado do Processo administrativo nº 23.05.2022.002/cPl tendo a 
empresa: r ferreira de oliveira filho ltda cNPJ: 05.748.513/0001-07,ven-
cedora dos itens01, 02 e 03. Benedito Moraes Barreto Junior - Secretário.
O Município de São Sebastião da Boa Vista/Pa, torna público para 
conhecimento dos interessados, o julgamento das propostas e Ha-
bilitação de que trata o Pregão eletrônico nº 9/2022-010 que teve 
como objetivo o registro de preços para futura e eventual contratação de 
empresa especializada no fornecimento de passagens fluviais nos trechos 
São Sebastião da Boa Vista /Belém e Belém/ São Sebastião da Boa Vista e 
Transporte de cargas, para atender as necessidades da Prefeitura Secre-
tarias e fundos do Município de Sebastião da Boa Vista - Pa, conforme es-
pecificações e quantidades estimadas constantes no Termo de Referência, 
dEcido pela HoMoloGaÇÃo do resultado do Processo administrativo nº 
28.03.2022.0001/cPl tendo as empresas: M lira Pantoja Junior ltda cNPJ: 
43.217.347/0001-01vencedora dos itens 01,03, 04,05, 06, 08, 10, 11,12, 
13, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28 e 29  e V & S comercio e Servicos 
de Navegacao ltda cNPJ: 11.040.305/0001-43 vencedora dos itens02, 07, 
09, 014, 015, 018, 022 e 025. Getúlio Brabo de Souza - Prefeito.

Protocolo: 817002
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SOURE

.

PreFeitUra MUNiciPaL de soUre
aViso de LicitaÇÃo - PreGÃo eLetrÔNico Nº 038/2022-Pe/srP
a Prefeitura Municipal de Soure-Pa, torna público a todos os interessados 
ao processo licitatório que tem como rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra 
E EVENTUal coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Para PrESTa-
ÇÃo dE SErViÇo dE TraNSPorTE dE carGa SEca, ViSaNdo aTENdEr 
aS NEcESSidadES da PrEfEiTUra MUNiciPal dE SoUrE/Pa. a abertura 
será no dia 06/07/2022 as 08:30 horário de Brasília. o Edital e seus anexos 
estão disponíveis em www.portaldecompraspublicas.com.br informações 
e-mail: pregoeirosoure@gmail.com.
aViso de LicitaÇÃo - PreGÃo eLetrÔNico Nº 039/2022-Pe/srP
a Prefeitura Municipal de Soure-Pa, torna público a todos os interessados 
ao processo licitatório que tem como rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra 
E EVENTUal coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Para forNE-
ciMENTo dE GENEroS aliMENTÍcioS, ViSaNdo aTENdEr aS NEcESSi-
dadES da SEcrETaria MUNiciPal dE
edUcaÇÃo do MUNiciPio de soUre/Pa. a abertura será no dia 07/07/2022 
as 08:30 horário de Brasília. o Edital e seus anexos estão disponíveis em www.por-
taldecompraspublicas.com.br informações e-mail: pregoeirosoure@gmail.com.
aViso de LicitaÇÃo - PreGÃo eLetrÔNico Nº 040/2022-Pe/srP
a Prefeitura Municipal de Soure-Pa, torna público a todos os interessados ao pro-
cesso licitatório que tem como rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra E EVENTUal 
coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Para locaÇÃo dE ESTrUTUraS 
Para EVENToS, ViSaNdo aTENdEr aS NEcESSidadES da PrEfEiTUra MU-
NiciPal dE SoUrE/Pa. a abertura será no dia 06/07/2022 as 14:00 horário de 
Brasília. o Edital e seus anexos estão disponíveis em www.portaldecompraspu-
blicas.com.br informações e-mail: pregoeirosoure@gmail.com.

aViso de LicitaÇÃo - toMada de PreÇo Nº 041/2022
a Prefeitura Municipal de Soure-Pa, torna público a todos os interessados ao pro-
cesso licitatório que tem como rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra E EVENTUal 
coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Para forNEciMENTo dE MaTE-
rial odoNToloGico, ViSaNdo aTENdEr aS NEcESSidadES da PrEfEiTUra 
MUNiciPal dE SoUrE/Pa. a abertura será no dia 08/07/2022 as 08:30 horário 
de Brasília. o Edital e seus anexos estão disponíveis em https://soure.pa.gov.br/
portal-da-transparencia/ informações e-mail: sourelicitacao@gmail.com.
carlos augusto de lima Gouvêa
PrEfEiTo MUNiciPal

Protocolo: 817003
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE TERRA ALTA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de terra aLta
aViso de LicitaÇÃo

a Prefeitura Municipal de Terra alta/Pa, comunica a quem faça interessar, 
que o Pregão Eletrônico n;°005/2022-PMTa realizado dia 20/05/2022 foi 
dada como fracaSSada, e informa que realizará licitação em nova data, 
modalidade: Pregão Eletrônico - Tipo Menor Preço por lote 005/2022-
PMTa, objeto: coNTraTaÇÃo dE PESSoa JUrÍdica Para a aQUiSiÇÃo 
dE PaTrUlHa aGrÍcola Para aTENdEr aS NEcESSidadES da PrE-
fEiTrUra MUNiciPal dE TErra alTa - Pará. abertura: 08/07/2022, às 
10:00hs. No site www.portaldecompraspublicas.com.br

Protocolo: 817005
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE TOMÉ-AÇU

.

PreFeitUra MUNiciPaL de toMÉ-aÇU / Pa
aViso de reVoGaÇÃo de LicitaÇÃo

o Município de Tomé açu, amparado nos termos da lei federal 8.666/93, 
artigo 49, e Súmula nº 473 do STf, torna público a rEVoGaÇÃo do processo 
licitatório na modalidade PrEGÃo ElETroNico Nº 9/2022-0206001 - SrP, 
cujo objeto é o rEGiSTro dE PrEÇoS Para fUTUra E EVENTUal aQUiSi-
ÇÃo dE MoBiliário GEral, ElETrodoMÉSTicoS E ElETrÔNicoS ViSaN-
do aTENdEr ÀS NEcESSidadES da PrEfEiTUra MUNiciPal dE ToMÉ-aÇU 
E aS dEMaiS SEcrETariaS QUE coMPÕEM a ESfEra adMiNiSTraTiVa
MUNiciPal. Tendo como princípio o interesse da administração, conveni-
ência administrativa e da autotutela, para que se proceda a revisão da Ter-
mo de referência e posteriormente publicação da nova data do certame. 
carlos antônio Vieira - Prefeito Municipal.
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE TUCUMÃ

.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo PreseNciaL Nº 9/2022-037PMt. 

o Município de TUcUMÃ, através da PrEfEiTUra MUNiciPal, por inter-
médio da comissão de licitação, torna público que fará licitação às 09:00 
horas do dia 05 dE JUlHo dE 2022, na modalidade PrEGÃo PrESENcial  
Nº 9/2022-037PMT, tipo menor preço por loTE UNico, cujo coNTraTa-
ÇÃo dE PESSoa JUridica ESPEcialiZada Na PrESTaÇÃo dE SErViÇoS 
dE aSSESSoria TÉcNica Para a rEcUPEraÇÃo dE crÉdiToS E iNcrE-
MENToS dE rEcEiTa No MUNicÍPio dE TUcUMÃ-Pa, de acordo com o que 
determina a legislação vigente, a realizar-se na Sala de reuniões do de-
partamento de licitações, informações Gerais: o edital está disponível na 
rua do café, S/Nº, Setor Morumbi, Tucumã/Pa, das 07:30hs às 11:30hs e 
também pelo e-mail: cpl2021pmt@gmail.com, bem como no site do TcM, 
no endereço www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes/. TUcUMÃ - Pa, 21 
dE JUNHo dE 2022. NadiEllY SoUSa rocHa - Pregoeira.
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE TRAIRÃO

.

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº. 20220053
oriUNda do PreGÃo eLetrÔNico Nº. 021/2022PMt-Pe-srP

coNTraTaNTE: PrEfEiTUra MUNiciPal dE TrairÃo, cNPJ: 
10.221.760/0001-82.
oBJETo: rEGiSTro dE PrEÇoS Para fUTUra coNTraTaÇÃo dE EMPrE-
Sa Para aQUiSiÇÃo dE PNEUS E cÂMaraS dE ar dESTiNadoS a aTEN-
dEr a PrEfEiTUra MUNiciPal E fUNdoS.
coNTraTada: J. d. c. dE oliVEira EirEli, cNPJ: 28.694.274/0001-47 
com o valor global de r$ 3.435.330,00(Três Milhões, Quatrocentos e Trinta 
e cinco Mil, Trezentos e Trinta reais).
data da assinatura: 10/06/2022, vigência: 12 (doze) meses.
Trairão-Pa, 10 de junho de 2022, Pedro José Honório lino, Presidente da cPl.

Protocolo: 817010
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