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cipal de obras do Município de São domingos do araguaia. Vencedor(s): J 
a Materiais Elétricos lTda lTda, cNPJ nº 39.671.564/0001-91, Valor Total 
r$ 425.754,60 (quatrocentos e vinte e cinco mil setecentos e cinquenta 
e quatro reais e sessenta centavos), J c P Prado comercio EirEli ME, 
cNPJ nº 21.254.778/0001-05, valor total r$ 72.766,80 (setenta e dois mil 
setecentos e sessenta e seis reais e oitenta centavos), Sodufrio refrige-
ração e Elétrica, cNPJ nº 45.176.475/0001-71, valor r$ 9.650,55 (nove 
mil seiscentos e cinquenta reais e cinquenta e  cinco centavos). Vigência 
12/08/2022 á 12/08/2023.

eLiZaNe soares da siLVa-PrEfEiTa MUNiciPal
Protocolo: 841403
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO JOÃO DE PIRABAS

.

MUNicÍPio de sÃo JoÃo de PiraBas
PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo JoÃo de PiraBas

aViso de HoMoLoGaÇÃo e adJUdicaÇÃo
a PreFeita MUNiciPaL de são João de Pirabas/Pa, torna público 
o resultado da licitação após análise da documentação apresentada e jul-
gado o recurso administrativo interposto, satisfazendo a lei e ao mérito, 
HoMoloGo E adJUdico o Processo administrativo nº 09050002/2022 
- PMSJP que deu origem ao processo licitatório na modalidade coNcor-
rÊcia nº 002/2022, cujo objeto consiste na recuperação de 53,8 Km 
de Estradas Vicinais pertencentes ao Município de São João de Pirabas, 
tendo como vencedora a empresa MaiS BraSil coNSTrUTora EirEl, 
cNPJ:26.916.786/0001-85, vencedora do único item tendo o valor total 
HoMoloGado para o processo de r$ 7.100.387,09 (sete milhões, cem 
mil, trezentos e oitenta e sete reais e nove centavos), considerando os ter-
mos do processo e determino aos setores competentes as providencias que 
o caso requerer. data da Homologação/adjudicação: 17/08/2022. 
ordenador de despesas: KaMiLY Maria Ferreira araUJo, Pre-
feita Municipal de são João de Pirabas/Pa.

Protocolo: 841404
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo MiGUeL do GUaMÁ
aViso de HoMoLoGaÇÃo e adJUdicaÇÃo

Modalidade: tomada de Preços  nº 2/2022-0005. objeto: contratação 
de serviços de construção da Escola Municipal de Ensino infantil e funda-
mental Matilde Júlio de castro e Escola Municipal de Ensino infantil e fun-
damental Dr. Antonio do Carmo Barbosa, a fim de atender as necessidades 
da Secretaria Municipal de Educação. Vencedor:  adiEl rEiS EirEli, com 
o valor total de r$ 791.998,72(Setecentos e Noventa e Um Mil, Novecentos 
e Noventa e oito reais e Setenta e dois centavos) e W M coNSTrUcoES E 
SErVicoS lTda, com o valor total de r$ 778.140,54(Setecentos e Setenta 
e oito Mil, cento e Quarenta reais e cinquenta e Quatro centavos). Homo-
logo a licitação na forma da lei nº 8.666/93 -  cristiaNa GriMoUtH 
taVeira- secretaria Municipal de educação. 21 de Junho de 2022.

eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº: 20222845; oriGEM:Tomada de Preços  nº 2/2022-0005; 
coNTraTaNTE.: fundo Municipal de Educação; coNTraTada(o): adiel 
reis Eireli, cNPJ: 28.298.890/0001-89; oBJETo:  contratação de serviços 
de construção da Escola Municipal de Ensino infantil e fundamental Matil-
de Júlio de castro e Escola Municipal de Ensino infantil e fundamental dr. 
Antonio do Carmo Barbosa, a fim de atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de Educação. Valor ToTal: r$ 791.998,72 (setecentos e no-
venta e um mil, novecentos e noventa e oito reais e setenta e dois centa-
vos).ViGÊNcia: 21 de Julho de 2022 a 19 de Janeiro de 2023

eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº: 20222846; oriGEM: Tomada de Preços  nº 2/2022-
0005; coNTraTaNTE.: fundo Municipal de Educação; coNTraTada(o):  
W M coNSTrUcoES E SErVicoS lTda, cNPJ: 18.785.185/0001-52; 
oBJETo:  contratação de serviços de construção da Escola Municipal de 
Ensino infantil e fundamental Matilde Júlio de castro e Escola Municipal 
de Ensino Infantil e Fundamental Dr. Antônio do Carmo Barbosa, a fim 
de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação. Valor 
ToTal: r$ 778.140,54 (setecentos e setenta e oito mil, cento e quarenta 
reais e cinquenta e quatro centavos).ViGÊNcia: 21 21 de Julho de 2022 a 
26 de dezembro de 2022.

eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº: 20222870 oriGEM: PrEGÃo Nº 024/2022 coNTra-
TaNTE: PrEfEiTUra MUNiciPal dE SÃo MiGUEl do GUaMá coNTraTa-
da(o): KoNKrETa coNSTrUTora EirEli oBJETo: contratação de Servi-
ços comuns de Engenharia, com fornecimento de mão de obra, materiais e 
equipamentos para a pavimentação e recuperação de vias urbanas incluin-
do serviços de drenagem, serviços de manutenção em praças e canteiros 
do Município de São Miguel do Guamá Pa. Valor ToTal: r$ 336.606,35 
(trezentos e trinta e seis mil, seiscentos e seis reais e trinta e cinco cen-
tavos) ViGÊNcia: 20 de Julho de 2022 a 20 de Janeiro de 2023 daTa da 
aSSiNaTUra: 20 de Julho de 2022

eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº: 20222842 oriGEM: PrEGÃo Nº 014/2022 coNTraTaN-
TE: fUNdo MUNiciPal dE EdUcaÇÃo coNTraTada(o): PEG PaG co-
MErcio dE aliMENToS EirEli oBJETo: contratação de Empresa Para 
aquisição de Gêneros alimentícios destinado a Merenda Escolar do Muni-
cípio de São Miguel do Guamá/Pa, objetivando atender as Necessidades 
do Programa Nacional de alimentação Escolar-Pnae. Valor ToTal: r$ 
14.892,00 (quatorze mil, oitocentos e noventa e dois reais) ViGÊNcia: 20 
de Julho de 2022 a 31 de dezembro de 2022 daTa da aSSiNaTUra: 20 
de Julho de 2022.

eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº: 20222843 oriGEM: PrEGÃo Nº 014/2022 coNTraTaN-
TE: fUNdo MUNiciPal dE EdUcaÇÃo coNTraTada(o): alESSaNdrE do 
NaSciMENTo SilVa EirEli oBJETo: contratação de Empresa Para aqui-
sição de Gêneros alimentícios destinado a Merenda Escolar do Município 
de São Miguel do Guamá/Pa, objetivando atender as Necessidades do Pro-
grama Nacional de alimentação Escolar-Pnae. Valor ToTal: r$ 52.858,80 
(cinquenta e dois mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e oitenta centa-
vos) ViGÊNcia: 20 de Julho de 2022 a 31 de dezembro de 2022 daTa da 
aSSiNaTUra: 20 de Julho de 2022.

eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº: 20222848 oriGEM: PrEGÃo Nº 017/2022 coNTraTaN-
TE: fUNdo MUNiciPal dE aSSiSTÊNcia Social coNTraTada(o): PEG 
PaG coMErcio dE aliMENToS EirEli oBJETo: aquisição de Gêneros ali-
mentícios, objetivando atender as Necessidades da  Secretaria Municipal 
de assistência Social de São Miguel do Guamá/Pará. Valor ToTal: r$ 
38.440,09 (trinta e oito mil, quatrocentos e quarenta reais e nove centa-
vos) ViGÊNcia: 25 de Março de 2022 a 31 de dezembro de 2022 daTa da 
aSSiNaTUra: 25 de Março de 2022.

eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº: 20222864 oriGEM: PrEGÃo Nº 013/2021 coNTra-
TaNTE: PrEfEiTUra MUNiciPal dE SÃo MiGUEl do GUaMá coNTraTa-
da(o): GoMES coNSTrUTora EirEli oBJETo: contratação de Empresa 
Para Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e corretiva com 
fornecimento de Materiais Para rede de iluminação Pública do Município 
de São Miguel do Guamá/Pa, objetivando atender as Necessidades da 
Secretaria Municipal de infraestrutura e Urbanismo Valor ToTal: r$ 
239.429,40 (duzentos e trinta e nove mil, quatrocentos e vinte e nove reais 
e quarenta centavos) ViGÊNcia: 07 de Julho de 2022 a 31 de dezembro 
de 2022 daTa da aSSiNaTUra: 07 de Julho de 2022.

eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº: 20222862 oriGEM: PrEGÃo Nº 026/2022 coNTraTaN-
TE: fUNdo dE dES. da EdUc. E Valor. do MaGiSTÉrio coNTraTa-
da(o): PEG PaG coMErcio dE aliMENToS EirEli oBJETo:    aquisição de 
Água Mineral, Gelo em Escama, Recarga de Gás (Glp) 13kg, Objetivando 
atender as Necessidades Secretaria de Educação de São Miguel do Guamá/
Pará. Valor ToTal: r$ 320.940,00 (trezentos e vinte mil, novecentos e 
quarenta reais) ViGÊNcia: 05 de agosto de 2022 a 31 de dezembro de 
2022 daTa da aSSiNaTUra: 05 de agosto de 2022

eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº: 20222866 oriGEM: PrEGÃo Nº 027/2022 coNTraTaNTE: 
fUNdo MUNiciPal do MEio aMBiENTE coNTraTada(o): r P S dE oliVEira 
EirEli oBJETo: aquisição de Equipamentos de Proteção individual (Epi’s), Para 
atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Meio ambiente de São Mi-
guel do Guamá /Pa. Valor ToTal: r$ 1.214,16 (um mil, duzentos e quatorze 
reais e dezesseis centavos) ViGÊNcia: 09 de agosto de 2022 a 31 de dezem-
bro de 2022 daTa da aSSiNaTUra: 09 de agosto de 2022.

eduardo sampaio Gomes Leite
Prefeito Municipal
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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 9/2022-017 
objeto: registro de preço para futura e eventual contratação de pessoa 
jurídica para prestação de serviços especializados e continuados em coleta, 
tratamento e transporte de resíduos dos serviços de saúde (lixo hospitalar) 
para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São 
Sebastião da Boa Vista/Pa. a abertura será no dia 31/08/2022 às 14:00h, 
horário de Brasília. o Edital está disponível no sítio www.portaldecom-
praspublicas.com.br, https://pmssbv.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.

aViso de LicitaÇÃo deserta 
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 9/2022-015 

a Prefeitura Municipal de são sebastião da Boa Vista- Pa, torna públi-
co que o Pregão Eletrônico SrP nº 9/2022-015, cujo objeto é o registro de 
preço para futura e eventual contratação de pessoa jurídica para prestação de 
serviços especializados e continuados em coleta, tratamento e transporte de 
resíduos dos serviços de saúde (lixo hospitalar), para atender as necessidades 
da Secretaria Municipal de Saúde de São Sebastião da Boa Vista/Pa. foi con-
siderada dESErTo por não comparecimento de empresa.

Protocolo: 841406
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