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

contrato n° 20220461 - PreGÃo eletrÔNico Nº 064/2022 - SrP - contratante: 
PrefeitUra MUNiciPal de SÃo fÉliX do XiNGU - contratado: SolUcoeS 
e tecNoloGia Para GeStao PUBlica ltda - objeto: coNtrataÇÃo 
de SolUÇÃo de tecNoloGia da iNforMaÇÃo e coMUNicaÇÃo de 
eMPreSa eSPecialiZada Na PreStaÇÃo de ServiÇoS de iMPlaNtaÇÃo, 
MaNUteNÇÃo e SUPorte de liceNÇa de USo de ferraMeNta WeB 
reSPoNSiva coNteMPlaNdo arMaZeNaMeNto eM NUveM de alta 
PerforMaNce Para realiZar liceNciaMeNtoS MUNiciPaiS e a GeStÃo 
faZeNdária, iNteroPeraNdo dadoS eM teMPo real via aPPlicatioN 
ProGraMMiNG iNterface - aPi coM SiSteMaS PÚBlicoS e PrivadoS, 
BeM coMo, atUaliZaÇÃo da leGiSlaÇÃo MUNiciPal, Para ateNder a 
Secretaria MUNiciPal de adMiNiStraÇÃo e PlaNeJaMeNto. vigência: 
02/09/2022 a 31/12/2022 - valor Global: r$ 420.000,00 (quatrocentos e 
vinte mil reais) - data da assinatura: 02/09/2022.

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

Protocolo: 854275
.

.

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 realização 
do tomada de Preços 2/2022-0003/PMSJP, cujo objeto é objeto é reforma e 
adequação do centro de Saúde especial do município de São João da Ponta/
Pa. data da abertura: 05/10/2022. 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. Floriano de Jesus coelho. 
Prefeito Municipal.

Protocolo: 854277
.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo 
seBastiÃo da Boa Vista

aViso de LicitaÇÃo 
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 9/2022-021 

objeto: registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais 
permanentes (grupo gerador) para atender as necessidades da Secretaria 
de Saúde e Secretaria de educação do Município de São Sebastião da Boa 
vista/Pa. a abertura será no dia 30/09/2022 às 09:30h, horário de Brasília. o 
edital está disponível no sítio www.portaldecompraspublicas.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 Municipal.

Protocolo: 854279
.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TUCUMÃ

.

aViso de LicitaÇÃo 
PreGÃo PreseNciaL Nº 9/2022-060PMt

o Município de tUcUMÃ, através da PrefeitUra MUNiciPal de tUcUMÃ, 
por intermédio da comissão de licitação, torna público que fará licitação às 
09:00 horas do dia 03 de outubro de 2022, na modalidade PreGÃo PreSeNcial 
Nº 9/2022-060PMt, tipo menor preço por lote, cujo coNtrataÇÃo de 
eMPreSa eSPecialiZada Para PreStaÇÃo de ServiÇoS de faBricaÇÃo 
e iNStalaÇÃo de eStrUtUraS, tiPo oUtdoor,  No  MUNiciPio de 
tUcUMÃ - Pa. informações Gerais: o edital está disponível na rua do café, 
S/Nº, Setor alto 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, 16 de setembro de 
2022. siLVoNeY iNÁcio GUiMarÃes - Pregoeiro.

Protocolo: 854280

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TRAIRÃO

.

PreFeitUra MUNiciPaL de trairÃo, 
JUNtaMeNte coM o FUNdo MUNiciPaL de saÚde

aviso de Homologação e adjudicação concorrência Pública 001/2022fMS-cP.
aviso de Homologação e adjudicação. Modalidade: concorrência Pública 
001/2022fMS-cP com o objeto a coNtrataÇÃo de eMPreSa eSPecialiZada 
eM reforMa e aMPliaÇÃo do HoSPital MUNiciPal de trairÃo/Pará, coM 
3.671,92 M², coNteMPlaNdo a SeGUiNte eStrUtUra fÍSica: UrGÊNcia 
e eMerGÊNcia, iNterNaÇÃo, ceNtro cirÚrGico, MaterNidade, cMe, 
caf, laBoratÓrioS, raio-X e iMaGeNS, adMiNiStraÇÃo e deMaiS 
eStrUtUraS de aPoio”, coNforMe terMo de coNvÊNio Nº 33/2022 - 
SeSPa. vencedor: i. S. eMPreiteira & PaviMeNtacao ltda, com o valor 
de r$ 11.334.352,79 (onze milhões trezentos e trinta e quatro mil trezentos 
e cinquenta e dois reais e setenta e nove centavos), conforme mapa 
comparativo anexado aos altos. Homologo a licitação na forma da lei nº. 
8666/93 valdiNei JoSÉ ferreira e fraNcelli rUSticK BaÚ. trairão - Pa, 
14 de setembro de 2022. Josenilton Muniz da silva, Presidente da cPL.

PreFeitUra MUNiciPaL de trairÃo, 
JUNtaMeNte coM o FUNdo MUNiciPaL de saÚde

eXtrato de coNtrato coNcorreNcia PÚBLica 001/2022FMs-cP
oriGeM: concorrência Pública 001/2022FMs-cP
coNtrato N°: 1509001/2022fMS
coNtrataNte: PrefeitUra MUNiciPal de trairÃo, juntamente com o 
fUNdo MUNiciPal de SaÚde.
coNtratada: i. S. eMPreiteira & PaviMeNtacao ltda .
oBeJto: coNtrataÇÃo de eMPreSa eSPecialiZada eM reforMa e 
aMPliaÇÃo do HoSPital MUNiciPal de trairÃo/Pará, coM 3.671,92 M², 
coNteMPlaNdo a SeGUiNte eStrUtUra fÍSica: UrGÊNcia e eMerGÊNcia, 
iNterNaÇÃo, ceNtro cirÚrGico, MaterNidade, cMe, caf, laBoratÓrioS, 
raio-X e iMaGeNS, adMiNiStraÇÃo e deMaiS eStrUtUraS de aPoio”, 
coNforMe terMo de coNvÊNio Nº 33/2022 - SeSPa.
valor total: r$ 11.334.352,79 (onze milhões trezentos e trinta e quatro 
mil trezentos e cinquenta e dois reais e setenta e nove centavos).
exercício: 2022
10.301.0002.1.048 construção, reforma e ampliação - Hospital/ BirSPS
Classificação Econômica: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Sub-elemento: 4.4.90.51.99 - outras obras e instalações
viGÊNcia: 730 (setecentos e trinta) dias, a contar da emissão da ordem de serviço.
data da aSSiNatUra: 15 de setembro de 2022.
Josenilton Muniz da silva, Presidente da cPL.

Protocolo: 854281

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE URUARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de UrUarÁ
eXtrato de coNtrato

oriGeM: Pregão eletrônico 9/2022-00009; coNtrato Nº: 20229376 
coNtrataNte: PrefeitUra MUNiciPal de UrUará; valor total: r$ 
- 285.711,90 (duzentos e oitenta e cinco Mil, Setecentos e onze reais e 
Noventa centavos), coNtratada: BarroS e rocHa ltda; oBJeto: 
aquisição de material elétrico e equipamentos de segurança para manutenção 
da iluminação Pública; viGÊNcia: 14/09/2022 à 30 /12/2022.

Protocolo: 854282

PreFeitUra MUNiciPa de UrUarÁ
eXtrato da ordeM de serViÇo

ordeM de serViÇo Nº 2022001-06 
a Prefeitura Municipal de Uruará aUtoriZa a empresa eMPreiteira 
e rePreSeNtaÇÃo GalvÃo - Me a iniciar no prazo de 05 (cinco) dias a 
contar da data 14/09/2022, a execução da construção de um camelódromo 
no município de Uruará-Pá, conforme contrato de repasse nº 889525/2019 
celebrado entre a Prefeitura Municipal de Uruará-Pá e o Ministério do 
desenvolvimento regional (Mdr). ref. contrato nº 20212001, tomada de 
Preço nº 2/2021-00001.

Protocolo: 854283

.

.

ParticULares
.

MaUriNo dias de Freitas 
cPF/MF N° 250.815.192-00 

Sito no ramal Bom Jesus, s/n, Bom fim, Mosqueiro, Belém-Pa, torna público: 
a concessão da licença de operação N° 167/2022 pela Secretaria Municipal 
de Meio ambiente de Belém-Pa, sob o processo n° 2455/2021, válida até: 
02/06/2026, da atividade: Destinação final de resíduos de construção civil, 
exceto perigoso - extração de areia e saibro, fora de corpos hídricos, sem 
beneficiamento associado.

Protocolo: 854199
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