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..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PONTA DE PEDRAS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PoNta de Pedras
coNcUrso PÚBLico 01/2019 

editaL de coMUNicaÇÃo de VaLidade 
a Prefeitura Municipal de Ponta de Pedras, no uso de suas atribuições 
legais e na forma do Edital nº 02/2022 - retificado, resolve informar sobre a 
validade do concurso consoante prevê o item 16.5 do referido edital: 1 - Edital 
nº 1/2019 para os todos os cargos, exceto aos de nível superior do grupo de 
magistério, publicado e homologado em 28 de abril de 2022no Diário Oficial 
da União, encontra-se com validade até a da data de 28 de abril de 2022. 2 - 
Edital para os cargos de Professores, publicado e homologado em 07 de julho 
de 2020 no Diário Oficial da União, encontra-se com validade até a da data de 
07 de julho de 2022. Ponta de Pedras, 27 de abril de 2022. consuelo Maria 
da silva castro - Prefeita Municipal.

Protocolo: 790350
.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRIMAVERA

.

PreFeitUra MUNiciPaL do MUNicÍPio de PriMaVera
aVisos de HoMoLoGaÇÃo. 

PreGÃo eLetrÔNico N° 9/2022-0003. 
a prefeitura Municipal do município de Primavera/Pa comunica que 
HoMoloGoU o PrEGÃo ElETrÔNico do tipo menor preço unitário. objeto: 
aquisição de Patrulha agrícola destinada a Secretaria Municipal de agricultura 
de Primavera/Pa, conforme convênio 910829/2022, celebrado a Prefeitura 
Municipal de Primavera e o Ministerio do desenvolvimento regional - Mdr, 
em favor das empresas: STarT - locacao de Maquinas e Servicos Eireli, cNPJ 
nº 27.479.602/0001-20, com os itens: 01 (r$ 68.000,00), restando fracas-
sado o item 02. data de homologação: 25/03/2022.

PreGÃo eLetrÔNico N° 9/2022-0003
rePetiÇÃo 

a prefeitura Municipal do município de Primavera/Pa comunica que HoMo-
loGoU o PrEGÃo ElETrÔNico do tipo menor preço unitário. objeto: aqui-
sição de Patrulha agrícola destinada a Secretaria Municipal de agricultura de 
Primavera/Pa, conforme convênio 910829/2022, celebrado Entre a Prefei-
tura Municipal de Primavera e o Ministerio do desenvolvimento regional - 
Mdr, a Presente licitação Trata-Se de Uma repetição, em Virtude do fracasso 
do item 01 ocorrido na Sessão ordinária da licitação Em cumento P.E Nº 
9/2022-003, Em favor das Empresas: Start - locacao de Maquinas E Servicos 
Eireli, cNPJ nº 27.479.602/0001-20, com os itens: 02 (r$ 311.500,00). data 
de homologação: 25/03/2022. Áureo Bezerra Gomes - Prefeito Municipal 
PMP/Pa.

Protocolo: 790354
.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE QUATIPURU

.

PreFeitUra MUNiciPaL de QUatiPUrU
resULtado de JULGaMeNto

toMada de PreÇos Nº 2/2022-002 
Processo adMiNistratiVo Nº 20220304-01GaB /GaB/PMQ/Pa 

a Prefeitura Municipal de Quatipuru, informa aos interessados o resul-
tado de análise da documentação de habilitação, realizado em sessão pú-
blica nos dias 19/04/2022 e 26/04/2022, na forma que segue abaixo: alfa 
Construção Civil E Serviços Topográficos Eireli, CNPJ: 24.977.627/0001-
65 - Habilitada; inovar construções E Serviços de Edifícios Eireli, cNPJ: 
32.967.822/0001-32 - inabilitada; Terra luz construções E Serviços ltda - 
Epp,  cNPJ: 14.045.720/0001-88-Habilitada; Pereira & Teixeira construções 
civis E reforma Em Geral ltda, cNPJ: 14.766.355/0001-09- Habilitada. ana-
lise das propostas de preços realizado em sessão pública no dia 26/04/2022, 
na forma que segue abaixo: Alfa Construção Civil E Serviços Topográficos 
Eireli, CNPJ: 24.977.627/0001-65 - Desclassificada; Terra Luz Construções E 
Serviços Ltda - Epp, CNPJ: 14.045.720/0001-88-Classificada; Pereira & Tei-
xeira construções civis E reforma Em Geral ltda, cNPJ: 14.766.355/0001-
09- Classificada. A empresa Alfa Construção Civil E Serviços Topográficos Ei-
reli, cNPJ: 24.977.627/0001-65, manifestou intenção de recurso. conforme o 
art. 109, inciso i, alínea “a”, da lei nº 8.66/93, abre ser o prazo recursal. Será 
publicada a reabertura da Sessão após o julgamento dos recursos e contrar-
razões. Maria ruth carvalho Pereira- Presidente cPL/PMQ.

Protocolo: 790372

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA IZABEL DO PARÁ

.

aViso de ProrroGaÇÃo
 PreGÃo eLetrÔNico Nº 005-2022-PMsiP

o Pregoeiro da Prefeitura Municipal de santa izabel do Pará, no uso 
de suas atribuições legais torna público que prorroga o prazo de abertura 
do certame em epígrafe, cuja Sessão de abertura era prevista para ocorrer 
em 28 de abril de 2022 deixando consignados os termos e prazos previstos 
a seguir: objeto: contratação de empresa especializada em serviços de Ge-
orreferenciamento com GPS Geodésico e confecção de mapa georreferencia-
do com imagem de drone/Vant da Mancha Urbana da sede do município de 
Santa izabel do Pará, distrito de caraparú e distrito de americano, para a 
implementação da légua Patrimonial Urbana, assim como levantamento com 
GPS de navegação e elaboração de planta e memorial descritivo das áreas 
denominadas Vila da areia Branca, Vila de Moema, Vila de conceição do itá, 
Vila cumaru e Vila de Tacajós; Nova data da Sessão: 11 de maio de 2022; 
Horário: 10:00 H (Horário de Brasília); local: Portal de compras do Governo 
federal – www.comprasgovernamentais.gov.br (UaSG: 455288)

Santa izabel do Pará, 27 de abril de 2022.
rosiNaLdo Ferreira de Freitas

Protocolo: 790490

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA LUZIA DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNta LUZia do ParÁ
retiFicaÇÃo 

No aviso de LicitaÇÃo publicado no doE/Pa nº 34.948 de 27/04/2022, 
nº do protocolo 789848, Pág 131. oNde se LÊ: Pregão Eletrônico SrP nº 
15/2021 PMSlP. Leia-se: Pregão Eletrônico SrP nº 15/2022 PMSlP e oNde 
se LÊ: data abertura 09/05/2022. Leia-se: abertura 10/05/2022. edielma 
ramos canto - Pregoeira.

Protocolo: 790378

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA MARIA DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNta Maria do ParÁ
retiFicaÇÃo.

a Prefeitura Municipal de santa Maria do Pará publica errata referen-
te ao aviso de licitação referente Pregão eletrônico 007/2022, circulada no 
d.o.U seção 3 Pág. 326, terça-feira, 26 de abril de 2022; doE/Pa pág. 155, 
terça-feira, 26 de abril de 2022 e diário do Pará Pág. B13, terça-feira, 26 de 
abril de 2022, cujo objeto: registro de Preço Para futura e Eventual contrata-
ção de Serviços de manutenção preventiva e corretiva da rede de iluminação 
pública do Municipio de Santa Maria do Pará/Pa. oNde se LÊ: a Sessão de 
recebimento de propostas, análise e julgamento será em 06 de Maio de2022 
por meio do endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.brUaSG: 
980531, às 09:00hs. Leia-se: a Sessão de recebimento de propostas, análi-
se e julgamento será em 09 de Maio de 2022 por meio do endereço eletrôni-
co www.comprasgovernamentais.gov.br UaSG: 980531, às 09:00hs. carlos 
cleberson Ferreira da silva - Pregoeiro Municipal.
a Prefeitura Municipal de santa Maria do Pará publica errata referente 
ao aviso de Extrato de contrato referente a Tomada de Preço nº 2/2021-
00001, circulada no d.o.U seção pág.281, terça-feira, 30 de novembro 2021; 
doE/Pa. Pág. 161, terça-feira, 30 de novembro 2021 e diário do Pará Pág. 
B15, terça-feira, 30 de novembro 2021, cujo objeto: contratação de Empresa 
Especializada em Serviços de Engenharia e construção e Serviços de Enge-
nharia Visando a construção e reformas de Pontes em Madeira localizadas 
no Município de Santa Maria do Pará, de acordo com os projetos, Planilhas 
orçamentárias e cronograma físico - financeiro. oNde se LÊ: contrato no 
20210346. Valor Total: r$ 536.362,09 (quinhentos e trinta e seis mil tre-
zentos e sessenta e dois reais e nove centavos). data de assinatura: 12 de 
novembro de 2021.Vigência: 12 de novembro de 2021 a 11 de fevereiro de 
2022. Leia-se: contrato no 20210346. Valor Total: r$ 530.825,03 (quinhen-
tos e trinta mil, oitocentos e vinte e cinco reais e três centavos). data de 
assinatura: 12 de novembro de 2021. Vigência: 12 de novembro de 2021 
a 11/02/2022. carlos cleberson Ferreira da silva- Presidente da cPL
a Prefeitura Municipal de santa Maria do Pará publica errata referente 
ao aviso de Extrato de contrato referente a ToMada dE PrEÇo Nº 2/2021-
00001, circulada no d.o.U seção 3 pág.281, terça-feira, 30 de novembro 
2021; doE/Pa pág. 161,terça-feira, 30 de novembro 2021 e diário do Pará 
Pág. B15, terça-feira, 30 de novembro 2021, cujo objeto: contratação de 
Empresa Especializada em Serviços de Engenharia e construção E Serviços 
de Engenharia Visando a construção E reformas de Pontes Em Madeira lo-
calizadas no Município de Santa Maria do Pará, de acordo com os projetos, 
Planilhas orçamentárias e cronograma físico - financeiro. oNde se LÊ: a 
Prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará publica errata referente ao aviso 


