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PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA DE PEDRAS
EXTRATOS DE CONTRATOS

ESPECIE: CONTRATO nº: 20220068. Origem: carona nº a/2022-003. contratante: fundo
municipal de desenvolvimento do magistério de ponta de pedras. contratada (o): a c
dos santos comercio de equipamentos de informatica ltda, cnpj nº 20.113.530/0001-53.
valor: r$ 473.359,64 (quatrocentos e setenta e três mil, trezentos e cinquenta e nove
reais e sessenta e quatro centavos). vigência: até 31/12/2022. objeto: adesão a ata de
registro de preços nº 017/2021-srp concernente ao pregão eletrônico nº 017/2021-srp
firmada entre a secretaria de saúde do município de ponta de pedras e as empresas:
a c dos santos comercio de equipamentos de informatica ltda inscrita no cnpj nº
20.113.530/0001-53, empresa santana e souza distribuidora e comercio de moveis eireli
inscrita no cnpj nº 34.390.049/0001-10 aquisição de material permanente (mobiliário
de escritório em geral, refrigeração, eletroeletrônicos), destinados a suprir as
necessidades da secretaria municipal de educação de ponta de pedras/pa. data da
assinatura: 01/02/2022.
ORDENADOR: MIRIAN LOBATO JUNIOR

ESPECIE: CONTRATO nº: 20220069. Origem: carona nº a/2022-003. contratante: fundo
municipal de desenvolvimento do magistério de ponta de pedras. contratada (o):
santana e souza distribuidora e comercio de moveis eireli, cnpj nº 34.390.049/0001-10.
valor: r$ 109.452,00 (cento e nove mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais).
vigência: até 31/12/2022. objeto: adesão a ata de registro de preços nº 017/2021-srp
concernente ao pregão eletrônico nº 017/2021-srp firmada entre a secretaria de saúde
do município de ponta de pedras e as empresas: a c dos santos comercio de
equipamentos de informatica ltda inscrita no cnpj nº 20.113.530/0001-53, empresa
santana e souza distribuidora e comercio de moveis eireli inscrita no cnpj nº
34.390.049/0001-10 aquisição de material permanente (mobiliário de escritório em
geral, refrigeração, eletroeletrônicos), destinados a suprir as necessidades da secretaria
municipal de educação de ponta de pedras/pa. data da assinatura: 01/02/2022.
ORDENADOR: MIRIAN LOBATO JUNIOR

EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: contrato nº: 20220084. Origem: Tomada de Preço nº 2/2022-001. Contratante:
Fundo Municipal De Educação. Contratada (o): A.O.C CONSTRUÇÃO SERVIÇOS DE
TERRAPLANAGEM E MANUT. EIRELI CNPJ: 21.868.165/0001-50. Valor: R$ 281.345,41.
Vigência: até 12/05/2023. Objeto: contratação de pessoa jurídica, para execução indireta,
por meio de empreitada global de material e mão de obra para conclusão de 20 (vinte)
módulos sanitários de unidades de melhorias sanitárias domiciliares (msd), composto de
privada de vaso sanitário, banheiro com lavatório, tanque de lavar roupas, tanque séptico
e sumidouro, distribuídos na zona urbana do município, conforme projetos, memoriais
descritivos e planilhas orçamentárias, neste município. Data da assinatura: 12/05/2022.
Ordenador: MIRIAN LOBATO JUNIOR

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2022-SRP

A Prefeitura Municipal de Ponta de Pedras/PA, no uso de suas atribuições
legais, resolve: Com fundamento no inciso II, do art. 22, da Lei nº 8.666/93 e posteriores
alterações, e conforme o que consta do Processo Administrativo Nº 20220222/01/,
HOMOLOGAR o procedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº 008/2022-
SRP, tipo menor preço, cujo o objeto é registro de preço objetivando a aquisição de
gêneros alimentícios para o atendimento do programa nacional de alimentação escolar
(pnae), através da secretaria municipal de educação, para contribuir com o crescimento, o
desenvolvimento, a aprendizagem, o rendimento escolar dos estudantes, por meio da
oferta da alimentação escolar e de ações de educação alimentar e nutricional neste
município" e ADJUDICAR o objeto licitado em favor da empresa MEGA DISTRIBEM LTDA ,
inscrita no CNPJ. nº 44.931.840/0001-43, pela proposta mais vantajosa para essa Secretaria
Municipal de Saúde no valor global de R$ 3.038.293,40 (Três milhões, trinta e oito mil,
duzentos e noventa e três reais e quarenta centavos).

MIRIAN JUNIOR LOBATO
Prefeita

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2022-001

A Prefeitura Municipal de Ponta de Pedras/PA, no uso de suas atribuições
legais, resolve: Com fundamento no inciso II, do art. 22, da Lei nº 8.666/93 e posteriores
alterações, e conforme o que consta do Processo Administrativo Nº 20220310/01,
HOMOLOGAR o procedimento licitatório na modalidade Tomada de Preço nº 2/2022-001,
tipo menor preço, cujo o objeto é a contratação de pessoa jurídica, para execução indireta,
por meio de empreitada global de material e mão de obra para conclusão de 20 (vinte)
módulos sanitários de unidades de melhorias sanitárias domiciliares (msd), composto de
privada de vaso sanitário, banheiro com lavatório, tanque de lavar roupas, tanque séptico
e sumidouro, distribuídos na zona urbana do município, conforme projetos, memoriais
descritivos e planilhas orçamentárias, neste município, e ADJUDICAR o objeto licitado em
favor da empresa A.O.C CONSTRUÇÃO SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E MANUTENÇÃO
EIRELI, CNPJ 21.868.165/0001-50, pela proposta mais vantajosa para essa Secretaria
Municipal de Saúde no valor global de R$ 281.345,41 (Duzentos e oitenta e um mil,
trezentos e quarenta e cinco reais e quarenta e um centavos).

CONSUELO MARIA DA SILVA CASTRO
Prefeita

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preços nº 008/2022-SRP, firmado entre a Prefeitura Municipal de
Ponta de Pedras/PA, através do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO e a(s) empresa(s):
MEGA DISTRIBEM LTDA, inscrita no CNPJ. nº 44.931.840/0001-43, com registro
no(s)item(ns):
1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,2,1,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34
,35,36,37,39,40,41,42,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53. MODALIDADE: Pregão Eletrônico
SRP n° 008/2022-SRP. Objeto: registro de preço objetivando a aquisição de gêneros
alimentícios para o atendimento do programa nacional de alimentação escolar (pnae),
através da secretaria municipal de educação, para contribuir com o crescimento, o
desenvolvimento, a aprendizagem, o rendimento escolar dos estudantes, por meio da
oferta da alimentação escolar e de ações de educação alimentar e nutricional neste
município. Valor total registrado: R$ 3.038.293,40. Ata de Registro de Preços nº
009/2022-SRP, firmado entre a Prefeitura Municipal de Ponta de Pedras/PA, através do
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO e a(s) empresa(s): G J S DE BRITO, inscrita no CNPJ.
nº 07.907.153/0001-66, com registro no(s)item(ns): 1,2,3. MODALIDADE: Pregão
Eletrônico SRP n° 009/2022-SRP. Objeto: registro de preços para contratação de
empresa para fornecimento de combustíveis (gasolina, diesel) para abastecimento e
manutenção dos carros e embarcações marítimas oficiais da secretaria municipal de
educação de ponta de pedras/pa. Valor total registrado: R$ 1.693.450,00.
Fundamentação Legal Lei 10.520/02, Lei 8.666/93, Decreto Federal nº 7892/13 e
demais legislações correlatas. Vigência: 16/05/2022 à 16/05/2023.
ASS WILLIAN DA SILVA GOMES/PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA
AVISOS DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 9/2022-0012

Tipo menor preço por item. Objeto: Registro de Preço Para Eventual Contratação de
Empresa Especializada em Locação e Montagem de Estrutura, Sonorização P.A E
Iluminação, na Finalidade de Realizar Eventos Festivos Anuais Realizados no Município de
Primavera/Pa, com abertura no dia 26/05/2022, a partir das 10h00, no site:
www.portaldecompraspublicas.com.br. Editais disponíveis nos sites:
http://primavera.pa.gov.br/; http://tcm.pa.gov.br e www.portaldecompraspublicas.com.br

Primavera/Pa, 13 de maio de 2022
ÁUREO BEZERRA GOMES

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA
R E T I F I C AÇÕ ES

No Extrato de Contrato nº 20220515 publicado no D.O.U Seção 3 pág. 322 em
06/05/2022. ONDE SE LÊ: Valor Global: R$ 83.936,75 (oitenta e três mil, novecentos e
trinta e seis reais e setenta e cinco centavos). LEIA-SE: Valor Global: R$ 83.436,75 (oitenta
e três mil, quatrocentos e trinta e seis reais e setenta e cinco centavos).

No Extrato de Contrato 20220517 publicado no D.O.U Seção 3, Pág. 322 em
06/05/2022. ONDE SE LÊ: Valor Global: R$ 175.269,00 (cento e setenta e cinco mil,
duzentos e sessenta e nove reais). LEIA-SE: Valor Global: R$ 160.269,00 (cento e sessenta
mil, duzentos e sessenta e nove reais).

EXTRATOS DE CONTRATOS

PREGÃO ELETRÔNICO 15/2021-007-SEMED. Objeto: Aquisição de Materais de
Expediente Para Atender a Secretaria Municipal de Assistencia Social do Município de
Salvaterra/Pa. Contrato nº 20220519. Contratante: Secretaria Municipal de Assistencia Social.
Contratada: Comercial de Alimentos Cleverland Eireli Cnpj: 31.522.503/0001-50. Vigência: 12
de maio de 2022 a 30 de dezembro de 2022. Valor Global: R$ 156.920,54 (cento e cinquenta e
seis mil, novecentos e vinte reais e cinquenta e quatro centavos). Ordenador: Carlos Alberto
Santos Gomes; Contrato nº 20220520. Contratante: Secretaria Municipal de Assistencia Social.
Contratada: Disprol - Distribuidora de Produtos Eireli Cnpj: 36.190.482/0001-37. Vigência: 12
de maio de 2022 a 30 de dezembro de 2022. Valor Global: R$ 1.201.620,82 (um milhão,
duzentos e um mil, seiscentos e vinte reais e oitenta e dois centavos). Ordenador: Carlos
Alberto Santos Gomes; Contrato nº 20220521. Contratante: Secretaria Municipal de Assistencia
Social. Contratada: I A S Costa Comercio de Gêneros Eireli Cnpj: 39.408.279/0001-82. Vigência:
12 de maio de 2022 a 30 de dezembro de 2022. Valor Global: R$ 677.675,65 (seiscentos e
setenta e sete mil, seiscentos e setenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos). Ordenador:
Carlos Alberto Santos Gomes; Contrato nº 20220522. Contratante: Secretaria Municipal de
Assistencia Social. Contratada: Ranulfo da Silva Vital Eireli Cnpj: 35.300.606/0001-27. Vigência:
12 de maio de 2022 a 30 de dezembro de 2022. Valor Global: R$ 321.293,33 (trezentos e vinte
e um mil, duzentos e noventa e três reais e trinta e três centavos). Ordenador: Carlos Alberto
Santos Gomes.

PREGÃO ELETRÔNICO 9/2022-005. Objeto: Registro de Preços Para Eventual
Aquisição de combustível e Derivados de Petróleo, dos Itens Fracassados do Pregão
9/2022/001, Para Atender as demandas da Prefeitura Municipal e Unidades Administrativas do
Município de Salvaterra/Pa. Contrato nº 20220510. Contratante: Prefeitura Municipal de
Salvaterra CNPJ: 04.888.517/0001-10. Contratada: Vaz Barros e Pena Ltda CNPJ
07.078.634/0001-06. Vigência: 03 de maio de 2022 à 30 de dezembro de 2022. Valor do
contrato: R$ 930.670,61 (novecentos e trinta mil, seiscentos e setenta reais e sessenta e um
centavos). Contrato nº 20220511. Contratante: Fundo Municipal de Saúde CNPJ:
10.880.820/0001-79. Contratada: Vaz Barros e Pena Ltda CNPJ 07.078.634/0001-06. Vigência:
03 de maio de 2022 à 30 de dezembro de 2022. Valor do contrato: R$ 792.946,50 (setecentos
e noventa e dois mil, novecentos e quarenta e seis reais e cinquenta centavos). Contrato nº
20220512. Contratante: Fundo Municipal de Ação Social CNPJ: 18.234.273/0001-66.
Contratada: Vaz Barros e Pena Ltda CNPJ 07.078.634/0001-06, Vigência: 03 de maio de 2022 à
30 de dezembro de 2022. Valor do contrato: R$ 124.029,54 (cento e vinte e quatro mil, vinte e
nove reais e cinquenta e quatro centavos). Contrato nº 20220513. Contratante: Fundo
Municipal de Educação CNPJ: 04.888.517/0001-10. Contratada: Vaz Barros e Pena Ltda CNPJ
07.078.634/0001-06, Vigência: 03 de maio de 2022 à 30 de dezembro de 2022. Valor do
contrato: R$ 135.542,85 (cento e trinta e cinco mil, quinhentos e quarenta e dois reais e oitenta
e cinco centavos). Contrato nº 20220514. Contratante: FUNDEB CNPJ: 04.888.517/0001-10.
Contratada: Vaz Barros e Pena Ltda CNPJ 07.078.634/0001-06. Vigência: 03 de maio de 2022 à
30 de dezembro de 2022. Valor do contrato: R$ 761.034,22 (setecentos e sessenta e um mil,
trinta e quatro reais e vinte e dois centavos).

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2022-002

Objeto: Contratação de Empresa de Engenharia Para Realizar a Reforma e Ampliação da Escola
Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Chácara, no Municipio de Salvaterra. Data da
abertura 01 de junho de 2022 as 09h00mm.Edital e anexos disponíveis nos sites: TCM-PA/GEO-
OBRAS (https://geoobras.tcm.pa.gov.br/cidadão); https://prefeituradesalvaterra.pa.gov.br
bem como mediante a solicitação ao e-mail funcional desta CPL: cplsalvaterra@gmail.com

Salvaterra/PA, 12 de maio de 2022
GILVANA CONCEIÇÃO DE QUADROS FRANCO

Presidente da CPL/PMS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ

EXTRATO DE CONTRATO Nº 36/2022 - PMSIP

OBJETO: Serviço de material gráfico. Para atender as necessidades da Prefeitura/
Secretarias Municipais de Santa Izabel do Pará; CONTRATADA: L. G. M. GRÁFICA EIRELE -
ME, inscrita no CNPJ N° 18.709.499/0001-76, Contrato n° 036/2022 PMSIP; Valor do
Contrato: R$ 1.290.222,25 (um milhão, duzentos e noventa mil, duzentos e vinte e dois
reais e vinte e cinco centavos). Vigência do Contrato é de 31/03/2022 a 31/03/2023. Data
de assinatura do contrato: 31 de março de 2022.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 1/2022-PMSIP

Objeto: Registro de Preços para Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender ao
Programa Nacional de Alimentação Escolar, a fim de atender as necessidades da Secretaria
Municipal de Educação de Santa Izabel do Pará; EMPRESAS HOMOLOGADAS: R C V R DE
OLIVEIRA LTDA com CNPJ Nº 15.300.567/0001-50; Valor global: R$ 138.105,96 (Cento e trinta e
oito mil, cento e cinco reais e noventa e seis centavos); MARTINS JR COMERCIO AT AC A D I S T A
EIRELI com CNPJ N° 15.459.519/0001-00; Valor Global: R$ 449.500,00 (Quatrocentos e
quarenta e nove mil e quinhentos reais); SUPER VENDAS COMERCIO LTDA com CNPJ Nº
17.949.776/0001-55; Valor Global: R$ 1.169.807,40 (Um milhão, cento e sessenta e nove mil,
oitocentos e sete reais e quarenta centavos); PONTO COM INFORMATICA EIRELI com CNPJ Nº
19.211.476/0001-08; Valor Global: R$ 109.128,03 (Cento e nove mil, cento e vinte oito reais e
três centavos); E L W MOIA EIRELI com CNPJ Nº 34.436.201/0001-58; Valor Global: R$
808.294,18 (Oitocentos e oito mil, duzentos e noventa e quatro reais e dezoito centavos);
SOLUCAO COMERCIO EIRELI com CNPJ Nº 43.233.526/0001-24; Valor Global: R$ 1.673.795,00
(Um milhão, seiscentos e setenta e três mil e setecentos e noventa e cinco reais); Data da
Homologação: 13/05/2022; Ordenador: EVANDRO BARROS WATANABE, Prefeito Municipal de
Santa Izabel do Pará.

ROSINALDO FERREIRA DE FREITAS
Pregoeiro CPL/PMSIP


