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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO FÉLIX DO XINGU

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo FÉLiX do XiNGU - Pa
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico 069/2022 - srP
reGistro de PreÇos Para aQUisiÇÃo de BeM PerMaNeNte, PeÇas 
e serviÇos Para MaNUteNÇÃo das roÇadeiras, Moto serra e Mo-
tor Poda, Para ateNder as secretarias: seMoB e seMUrB. abertura: 
12/09/2022 às 09 h30m. edital: departamento de licitações na sede da 
Prefeitura no endereço: avenida 22 de março nº. 915 - centro no horário 
das 7h30m às 12h00m. e-mails licitação.pmsfx@hotmail.com; https://www.
portaldecompraspublicas.com.br/18/.

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

Protocolo: 845455
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo MiGUeL do GUaMÁ
eXtrato de coNtrato

contrato nº: 20222877 origem: pregão nº 014/2022 contratante: fun-
do municipal de educação contratada(o): peg pag comercio de alimentos ei-
reli objeto: contratação de empresa Para aquisição de Gêneros alimentícios 
destinado a Merenda escolar do Município de são Miguel do Guamá/Pa, obje-
tivando atender as Necessidades do Programa Nacional de alimentação esco-
lar-Pnae. valor total: r$ 250.800,00 (duzentos e cinquenta mil, oitocentos 
reais) viGÊNcia: 22 de agosto de 2022 a 31 de dezembro de 2022 data da 
assiNatUra: 22 de agosto de 2022.

eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº: 20222878 oriGeM: PreGÃo Nº 014/2022 coNtrataN-
te: fUNdo MUNiciPal de edUcaÇÃo coNtratada(o): alessaNdre do 
NasciMeNto silva eireli oBJeto: contratação de empresa Para aquisição 
de Gêneros alimentícios destinado a Merenda escolar do Município de são 
Miguel do Guamá/Pa, objetivando atender as Necessidades do Programa Na-
cional de alimentação escolar-Pnae. valor total: r$ 64.350,00 (sessenta 
e quatro mil, trezentos e cinquenta reais) viGÊNcia: 22 de agosto de 2022 
a 31 de dezembro de 2022 data da assiNatUra: 22 de agosto de 2022.

eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº: 20222873 oriGeM: PreGÃo Nº 024/2022 coNtrataN-
te: fUNdo MUNiciPal de saÚde coNtratada(o): oliveira coMercio, 
serviÇos e coNstrUÇÕes eireli oBJeto: contratação de serviços co-
muns de engenharia com fornecimento de Mão de obra, Materiais e equipa-
mentos, Necessários ao reforço estrutural, instalações elétricas e adaptações 
no fosso do elevador do Hospital Municipal de são Miguel do Guamá-Pa va-
lor total: r$ 49.403,23 (quarenta e nove mil, quatrocentos e três reais e 
vinte e três centavos) viGÊNcia: 19 de agosto de 2022 a 31 de dezembro de 
2022 data da assiNatUra: 19 de agosto de 2022.

eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº: 20222881 oriGeM: coNcorrÊNcia Nº 3/2022-0006 coN-
trataNte: PrefeitUra MUNiciPal de sÃo MiGUel do GUaMá coNtrata-
da(o): Mais Brasil coNstrUtora eireli oBJeto: contratação de servi-
ços Para a execução de Pavimentação em Blokrets de vias Urbanas e rurais 
do Município de são Miguel do Guamá/Pa.valor total: r$ 700.099,77 (se-
tecentos mil, noventa e nove reais e setenta e sete centavos) viGÊNcia: 19 
de agosto de 2022 a 19 de dezembro de 2022 data da assiNatUra: 19 de 
agosto de 2022.

eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº: 20222883 oriGeM: coNcorrÊNcia Nº 3/2022-0004 coN-
trataNte: PrefeitUra MUNiciPal de sÃo MiGUel do GUaMá coNtrata-
da(o): iMPerio PaviMeNtaÇÃo e locaÇÕes eireli oBJeto: contratação 
de serviços de recuperação asfática de vias Urbanas, na sede do Município 
de são Miguel do Guamá, nos termos do convênio Nº 114/2022, celebra-
do entre a secretaria de estado de desenvolvimento Urbano e obras Públi-
cas - sedop e o Município de são Miguel do Guamá-Pa. valor total: r$ 
1.647.717,64 (um milhão, seiscentos e quarenta e sete mil, setecentos e de-
zessete reais e sessenta e quatro centavos) viGÊNcia: 25 de agosto de 2022 
a 25 de fevereiro de 2023 data da assiNatUra: 25 de agosto de 2022.

eXtrato do terMo aditiVo
eXtrato do terMo aditiVo (acrÉsciMo de serViÇos) ao coN-
trato Nº: 20210116 oriGeM: carona Nº a/2021-001. coNtrataNte: 
Prefeitura Municipal de são Miguel do Guamá. coNtratada(o): Norte turis-
mo ltda/ cNPJ 05.570.254/0001-69 oBJeto: elaboração do 1º termo aditivo 
(acréscimo de serviços) ao contrato nº: 20210116, oriundo da carona nº 
a/2021-001, com objeto : contratação de empresa especializada na prestação 
de serviços de agenciamento de viagens e fornecimento de passagens aéreas, 
nacionais e internacionais e rodoviárias, visando atender as demandas da Pre-

feitura Municipal de são Miguel do Guamá/Pa. valor: o presente termo adi-
tivo objetiva a alteração contratual no valor de r$ 17.500,00 (dezessete mil, 
e quinhentos reais), passando o contrato a ter o valor total de r$ 87.500,00 
(oitenta e sete mil e quinhentos reais). viGÊNcia: 04 de março de 2022 à 
15 de março de 2022.

eXtrato do terMo aditiVo
eXtrato do terMo aditiVo (acrÉsciMo de serViÇos) ao coN-
trato Nº: 20210117 oriGeM: carona Nº a/2021-001. coNtrataNte: 
Prefeitura Municipal de são Miguel do Guamá. coNtratada(o): Norte turis-
mo ltda/ cNPJ 05.570.254/0001-69 oBJeto: elaboração do 1º termo aditivo 
(acréscimo de serviços) ao contrato nº: 20210117, oriundo da carona nº 
a/2021-001, com objeto : contratação de empresa especializada na prestação 
de serviços de agenciamento de viagens e fornecimento de passagens aéreas, 
nacionais e internacionais e rodoviárias, visando atender as demandas da  do 
Programa- tfd do fundo Municipal de saúde de são Miguel do Guamá/Pa. 
valor: o presente termo aditivo objetiva a alteração contratual no valor de 
r$ 13.125,00 (treze mil, cento e vinte e cinco reais), passando o contrato a 
ter o valor total de r$ 65.627,00 (sessenta e cinco mil, seiscentos e vinte e 
sete reais). viGÊNcia: 10 de fevereiro de 2022 à 15 de março de 2022.

eXtrato do terMo aditiVo
eXtrato do seGUNdo terMo aditiVo (ProrroGaÇÃo de Pra-
Zo) ao coNtrato Nº: 20210116 oriGeM: carona Nº a/2021-001. coN-
trataNte: Prefeitura Municipal de são Miguel do Guamá. coNtratada(o): 
Norte turismo ltda/ cNPJ 05.570.254/0001-69 oBJeto: elaboração do 2º 
termo aditivo (prorrogação de prazo) ao contrato nº: 20210116, oriundo da 
carona nº a/2021-001, com objeto:  contratação de empresa especializada 
na prestação de serviços de agenciamento de viagens e fornecimento de pas-
sagens aéreas, nacionais e internacionais e rodoviárias, visando atender as 
demandas da Prefeitura Municipal de são Miguel do Guamá/Pa. viGÊNcia: 15 
de março de 2022 à 31 de dezembro de 2022.

eXtrato do terMo aditiVo
eXtrato do seGUNdo terMo aditiVo (ProrroGaÇÃo de PraZo) 
ao coNtrato Nº: 20210117 oriGeM: carona Nº a/2021-001; coNtra-
taNte: fundo Municipal de saúde; coNtratada(o): Norte turismo ltda/ 
cNPJ 05.570.254/0001-69 oBJeto: elaboração do 2º termo aditivo (pror-
rogação de prazo) ao contrato nº: 20210117, oriundo da carona nº a/2021-
001, com objeto: contratação de empresa especializada na prestação de 
serviços de agenciamento de viagens e fornecimento de passagens aéreas, 
nacionais e internacionais e rodoviárias, visando atender as demandas do 
Programa- tfd do fundo Municipal de saúde  de são Miguel do Guamá/Pa. 
viGÊNcia: 15 de março de 2022 à 31 de dezembro de 2022.

eduardo sampaio Gomes Leite-Prefeito Municipal
Protocolo: 845457

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo seBastiÃo da Boa Vista
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 9/2022-018 
objeto: registro de Preços para futura e eventual aquisição de Urnas Mortuá-
rias para atender as necessidades do fundo Municipal de assistência social de 
são sebastião da Boa vista-Pa. a abertura será no dia 09/09/2022 às 9:30h, 
horário de Brasília. o edital está disponível no sítio: www.portaldecompras-
publicas.com.br, https://pmssbv.pa.gov.br/portal-da-transparencia e https://
www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes, informações no e-mail: pregoeira-
pmssbv@gmail.com. Nelucy e silva de souza - Pregoeira.

Protocolo: 845459
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE TERRA SANTA

.

MUNicÍPio de terra saNta - ParÁ
eXtrato de coNtrato

extrato de contrato nº 0222/2022, coNVite 004/2022. contratan-
te PMts contratada: eQUidade eNGeNHaria ltda - ePP valor: 92.687,03 
objeto: coNtrataÇÃo de eMPresa Para recUPeraÇÃo das PoNtes do 
iGaraPÉ vira volta, iGaraPÉ da PalHa e iGaraPÉ da GrUta Na ZoNa 
rUral do MUNicÍPo de terra saNta. que entre si celebram o Município de 
terra santa. a vigência do contrato é de 60 dias começando  17/08/2022 até 
16/10/2022. odair José Farias albuquerque-Prefeito Municipal

Protocolo: 845460

MUNicÍPio de terra saNta - ParÁ
eXtrato de terMo aditiVo

extrato do 1º termo aditivo do contrato nº 0153/2022, P.e nº 23/2022. 
contratante fMe contratada: BraNco e correa objeto: aQUisiÇÃo de Ge-
Neros aliMeNticios destiNados a MereNda escolar , que entre si 
celebram o Município de terra santa. o presente termo de aditivo tem por 
objetivo reajustar as quantidades dos produtos ganhos pela referida empresa 
em 25%.
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