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toMada de PreÇos Nº 2/2022-005. Processo 
adMiNistratiVo 20220531-01GaB/PMQ/Pa. 

a Prefeitura Municipal de Quatipuru, comunica que homologou e adjudicou 
a Tomada de Preços nº 2/2022-005, tendo como objeto contratação de Em-
presa de Engenharia Para recuperação asfáltica de Vias Urbanas - 23.347,15 
M² - Etapa 2, na Sede do Município e no distrito de Boa Vista, no Município 
de Quatipuru. conforme Processo nº 2022/200579 - convênio nº 74/2022, 
celebrado com Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano E obras 
Públicas - SEdoP, em favor da empresa: W c dos Santos Geraldo Eireli, cNPJ 
nº 11.732.523/0001-49. Jose augusto dias da Silva - Prefeito Municipal.

Protocolo: 820959
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNta BÁrBara do ParÁ
cHaMada PÚBLica deserta

iNEXiGiBilidadE Nº 6/2022-0004 para cHaMada PÚBlica Por MEio 
dE crEdENciaMENTo. o Processo licitatório de cHaMada PÚBlica Nº 
6/2022-0004. oBJETo: cHaMada PÚBlica Por MEio dE crEdENcia-
MENTo para crEdENciaMENTo dE PESSoaS fÍSicaS aUTÔNoMaS E/oU 
JUrÍdicaS ESPEcialiZadaS Na rEaliZaÇÃo dE SErViÇoS MÉdicoS, 
a fiM dE aTENdEr a NEcESSidadE do cENTro ESPEcial dE SaÚdE - 
UrGÊNcia E EMErGÊNcia, do MUNicÍPio dE SaNTa BárBara do Pará/
Pa - TiPo: Por MEio dE crEdENciaMENTo - aBErTo em: 27/06/2022 
foi declarada dESErTa.
cHaMada PÚBlica dESErTa
iNeXiGiBiLidade No 6/2022-0003 Para cHaMada PÚBLica 

Por Meio de credeNciaMeNto. 
no Processo licitatório de cHaMada PÚBlica No 6/2022-0003. oBJETo: cHaMada 
PÚBlica Por MEio dE crEdENciaMENTo para crEdENciaMENTo dE PESSo-
aS fÍSicaS aUTÔNoMaS E/oU JUrÍdicaS ESPEcialiZadaS Na rEaliZaÇÃo dE 
SErViÇoS MÉdicoS, a fiM dE aTENdEr a NEcESSidadE do cENTro
ESPEcial dE SaÚdE - UrGÊNcia E EMErGÊNcia, do MUNicÍPio dE 
SaNTa BárBara do Pará/Pa - TiPo: Por MEio dE crEdENciaMENTo - 
aBErTo em: 14/04/2022 foi declarada dESErTa.
dYENE criSTiNa JardiM corrÊa
Secretária Municipal de Saúde

Protocolo: 820960
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA IZABEL DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNta iZaBeL do ParÁ
aViso de HoMoLoGaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 013/2022-PMsiP
objeto: registro de Preços para aquisição de material de construção, 
hidráulico, ferramentas e equipamentos, para atender a Prefeitura Mu-
nicipal de Santa izabel através de suas secretarias jurisdicionadas e 
fundos municipais; EMPrESaS HoMoloGadaS: a r do NaSciMENTo 
EirEli com cNPJ Nº 24.765.177/0001-47; lotes: 02 e 06; Valor global: 
r$ 2.177.624,79 (dois milhões, cento e setenta e sete mil, seiscentos 
e vinte e quatro reais e setenta e nove centavos); Y M GoraYEB SaN-
ToS com cNPJ N° 29.520.539/0001-53; lotes: 3 e 7; Valor Global: r$ 
1.148.466,62 (Um milhão, cento e quarenta e oito mil, quatrocentos 
e sessenta e seis reais e sessenta e dois centavos); i a S coSTa co-
MErcio dE GÊNEroS EirEli com cNPJ Nº 39.408.279/0001-82; lotes: 
1, 4 e 5; Valor Global: r$ 5.325.434,79 (cinco milhões, trezentos e 
vinte e cinco mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e setenta e nove 
centavos); data da Homologação: 23/06/2022; ordenador: EVaNdro 
BarroS WaTaNaBE, Prefeito Municipal de Santa izabel do Pará.

eXtrato de reGistro de PreÇos
ata de reGistro de PreÇos Nº 007/2022

objeto: registro de Preços para aquisição de material de construção, hi-
dráulico, ferramentas e equipamentos, para atender a Prefeitura Municipal 
de Santa izabel através de suas secretarias jurisdicionadas e fundos mu-
nicipais; EMPrESa rEGiSTrada: a r do NaSciMENTo EirEli com cNPJ 
Nº 24.765.177/0001-47; lotes: 02 e 06; Valor global: r$ 2.177.624,79 
(dois milhões, cento e setenta e sete mil, seiscentos e vinte e quatro 
reais e setenta e nove centavos); Y M GoraYEB SaNToS com cNPJ N° 
29.520.539/0001-53; lotes: 3 e 7; Valor Global: r$ 1.148.466,62 (Um 
milhão, cento e quarenta e oito mil, quatrocentos e sessenta e seis reais 
e sessenta e dois centavos); i a S coSTa coMErcio dE GÊNEroS EirE-
li com cNPJ Nº 39.408.279/0001-82; lotes: 1, 4 e 5; Valor Global: r$ 
5.325.434,79 (cinco milhões, trezentos e vinte e cinco mil, quatrocentos e 
trinta e quatro reais e setenta e nove centavos); data da ata de registro 
de Preços: 24/06/2022; Órgão Gerenciador: Secretaria Municipal de admi-
nistração, Planejamento e finanças.

Protocolo: 820850

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA MARIA DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNta Maria do ParÁ/Pa
eXtrato de reGistro de PreÇo. 

a Prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará/Pa torna público o extrato 
da ata de registro de Preço 020/2022, oriunda do Pregão Eletrônico nº 
002/2022, para aquisição de Gêneros alimentícios, objetivando atender 
as necessidades da Prefeitura Municipal, Secretarias E fundos Municipais 
de Santa Maria do Pará/Pa.
Vencedoras: r. V. Passos Eireli - cNPJ: 34.152.787/0001-29. Valor r$ 
175.453,10 (cento e setenta e cinco mil quatrocentos e cinquenta e três 
reais e dez centavos); f l de oliveira Eireli - cNPJ: 18.833.321/0001-32. 
Valor r$ 224.017,67 (duzentos e vinte e quatro mil e dezessete reais e 
sessenta e sete centavos); Emilly cristina Melo de araujo Eireli - cNPJ: 
28.155.068/0001-69. Valor r$ 1.171.030,04 (um milhão cento e seten-
ta e um mil e trinta reais e quatro centavos). Vigência: 27/06/2022 a 
27/06/2023. alcir costa da Silva - Prefeito de Santa Maria do Pará
EXTraTo dE coNTraTo. ToMada dE PrEÇoS nº 2/2022-00001. objeto: 
contratação de Serviço Para construção de 02 (duas) Quadras de areia na 
Vila anapolina e na Vila Jeju em conformidade ao convênio 021/2021 cele-
brado Entre a Secretaria de Estado de Esporte e lazer - Seel e a Prefeitura 
Municipal de Santa do Pará, objetivando atender as necessidades da Secreta-
ria Municipal de cultura, desporto e Turismo no Município de Santa Maria do 
Pará/Pa. contratante: Prefeitura Municipal. contrato nº: 20220133. contra-
tada: Contrutora Estrela Edificações Ltda, CNPJ 10.814.673/0001-39. Valor: 
r$ 151.636,62 (cento e cinquenta e um mil, seiscentos e trinta e seis reais e 
sessenta e dois centavos). Vigência: 24/06/2022 a 24/12/2022.

Protocolo: 820964
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTANA DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtaNa do araGUaia - Pa
aViso de LicitaÇÃo

Processo LicitatÓrio N°073/2022
PreGÃo eLetrÔNico Nº 047/2022/srP/FMs

objeto: registro de preços para futura e eventual contratação de empresa 
para aQUiSiÇÃo dE roUParia HoSPiTalar E cirUrGica para atender 
as necessidades do Hospital Municipal São francisco de assis, Maternidade 
Municipal dr. João carlos ferreira reis do Município de Santana do ara-
guaia - Pá.
abertura no dia 01/08/2022 ás 09h00min.
cópia do Edital será obtida através do Portal da Transparência pmsaraguaia.
pa.gov.br/transparência, www.portaldecompraspublicas.com.br, TcM - Pá.
duvidas e esclarecimentos através dos e-mails licitacaopmsa@gmail.com, 
cpl@pmsaraguaia.pa.gov.br e na sala da cPl no Prédio da PMSa, das 8:00 
às 12:00 horas.
Wryslhia Kelly de carvalho ferreira conti
Secretária Municipal de Saúde

Protocolo: 820975
PreFeitUra MUNiciPaL de saNtaNa do araGUaia - Pa

aViso de LicitaÇÃo
Processo LicitatÓrio N°059/2022

PreGÃo eLetrÔNico Nº 037/2022/srP/FMe
objeto: registro de preços para futura e eventual contratação de empresa 
especializada em prestação de SErViÇoS dE dEdETiZaÇÃo ( imunização e 
controle de pragas urbanas), com fornecimento de forma fracionada, confor-
me demanda, para suprir as necessidades da parte administrativa da Secre-
taria Municipal de Educação - fME do Município de Santana do araguaia - Pá.
abertura no dia 20/07/2022 ás 08h00min.
cópia do Edital será obtida através do Portal da Transparência pmsaraguaia.
pa.gov.br/transparência, www.portaldecompraspublicas.com.br, TcM - Pá.
duvidas e esclarecimentos através dos e-mails licitacaopmsa@gmail.com, cpl@pm-
saaraguaia.pa.gov.br e na sala da cPl no Prédio da PMSa, das 8:00 às 12:00 horas.
adenilton da Silva
Secretário Municipal de Educação

Protocolo: 820972
PreFeitUra MUNiciPaL de saNtaNa do araGUaia - Pa

aViso de LicitaÇÃo
Processo LicitatÓrio N°075/2022

PreGÃo eLetrÔNico Nº 048/2022/srP/PMsa
objeto: registro de preços para futura e eventual contratação de empresa 
especializada para aquisição de equipamentos e suprimentos de informáti-
ca, para atender a demanda operacional da Prefeitura Municipal, Gabinete 
do Prefeito, Secretaria Municipal de administração, agricultura, finanças, 
Governo, Planejamento, Tributos e Terras, Transporte, obras e Serviços 
Públicos, fundo Municipal de assistência Social e fundo Municipal de Meio 


