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- SEMEd, as empresas: S & a iMPacTUS coNSTrUÇÕES dE EdificioS So-
lUÇÕES E SErViÇoS EirEli, cNPJ: 05.423.002/0001-07, vencedora do lote 
01 no valor total de r$ 947.500,00, e a empresa: aTHENaS coMErcio aTa-
cadiSTa, EMPrEENdiMENToS SErViÇoS E iNcorPoraÇÃo EirEli, cNPJ: 
23.378.600/0001-93, vencedora do lote 02 no valor total de r$ 641.000,00, 
e a empresa: J. c. alVES dE SoUZa & cia lTda, cNPJ: 07.367.453/0001-
08, vencedora do lote 03 no valor total de r$ 120.000,00. Valor GloBal 
dE r$ 1.708.500,00. assinatura: em 06/05/2022, secretaria Municipal de 
educação - MariLZa de oLiVeira Leite - secretária.

Protocolo: 795848

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
eXtrato de HoMoLoGaÇÃo

PreGÃo srP eLetrôNico Nº 037-2022-cPL/PMM 
Processo LicitatÓrio Nº 5.174/2022-PMM 

objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS Para EVENTUal coNTraTaÇÃo dE SEr-
ViÇoS GráficoS, iMPrESSoS E Placa dE PaTriMÔNio, Para aTENdEr 
o fUNdo MUNiciPal dE SaÚdE dE MaraBá E dEMaiS UNidadES ViNcU-
ladaS. onde sagraram se vencedoras as empresas: r E rocHa coMErcio 
E SErVicoS lTda inscrita no cNPJ sob nº 07.984.683/0001-08, vencedora 
dos itens: 06, 13, 18 perfazendo o valor total de r$ 40.200,00 (Quarenta 
mil duzentos reais), lUXNorTE iNdUSTria, coMErcio E SErVicoS lTda 
inscrita no cNPJ sob nº 21.600.386/0001-42, vencedora dos itens: 07, 15, 
21 perfazendo o valor total de r$ 59.940,00 (cinquenta e nove mil novecen-
tos e quarenta reais), rB coMUNicacao ViSUal EirEli inscrita no cNPJ 
sob nº 27.232.288/0001-86, vencedora dos itens: 02, 10, 12, 14 perfazendo 
o valor total de r$ 113.230,00 (cento e treze mil, duzentos e trinta reais), 
JPf Grafica E EdiTora lTda inscrita no cNPJ sob nº 38.242.066/0001-60, 
vencedora dos itens: 01, 03, 04, 05, 09, 11, 16, 17, 19, 20 perfazendo o 
valor total de r$ 231.870,00 (duzentos e trinta e um mil oitocentos e seten-
ta reais),  SUPEr dada EMPrEENdiMENToS lTda inscrita no cNPJ sob nº 
41.226.381/0001-09, vencedora do item: 08 perfazendo o valor total de r$ 
8.000,00 (oito mil reais), pelo que HoMoloGo o resultado. UaSG: 927495. 
Marabá 09/05/2022 Luciano Lopes dias - secretário Municipal de saúde 
- sMs - Portaria nº 307/2022-GP.
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE PACAJÁ

.

MUNicÍPio de PacaJÁ/ estado do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo

toMada de PreÇos Nº tP 005/2022-FMs
o MUNiciPio de PacaJÁ, torna público para conhecimento dos interes-
sados que fará realizar licitação, na seguinte modalidade e características:
ModaLidade: toMada de PreÇos Nº tP 005/2022-FMs
tiPo: MeNor PreÇo GLoBaL.
oBJeto: contratação de empresa especializada para execução de serviços de 
engenharia obras de reforma e ampliação da unidade de saúde da família da 
vila bom jardim município de Pacajá/PA à 50 km da sede do município.
aBertUra das ProPostas e sessÃo de disPUta: dia 25 de maio de 
2022, às 08h00Min, na sede da Secretaria Municipal de Educação - localizada 
na av. João Miranda dos Santos, 69, Bairro Novo Horizonte, na Sala do Setor 
de licitação.
ForMaLiZaÇÃo de coNsULtas: o inteiro teor do Edital e seus anexos po-
derão ser adquiridos pelo site do portal da transparência do município https://
pacaja.pa.gov.br na aba direita: Editais e contratos de liciTaÇÕES e pelo 
mural do TcM/Pa- GEo oBraS http://geoobras.tcm.pa.gov.br.
Pacajá/Pa, 25 de abril de 2022.

BrUNo daNGLares araUJo soUZa
SEcrETário MUNiciPal dE SaÚdE

Protocolo: 795859

MUNicÍPio de PacaJÁ/estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de PacaJÁ

aViso de HoMoLoGaÇÃo P.e- srP N° 006/2022
o Prefeito municipal de Pacajá, exmo. sr. aNdrÉ rios de reZeNde, torna 
público o aViso de HoMoLoGaÇÃo referente ao processo licitatório Pre-
GÃo eLetrôNico srP N° 006/2022.
oBJeto: registro de preço para futura e eventual contratação de empresa 
para prestação de serviço em recapagem e duplagem de pneus, destinado ao 
atendimento de demandas da Prefeitura Municipal de Pacajá, Secretarias e 
fundos Municipais de Pacajá-Pa.
eMPresa VeNcedora:
iMPacto coMercio de PeÇas, LocaÇÃo e serViÇos eireLi - 
cNPJ: 08.870.944/0001-21.Subtotal adjudicado: r$ 978.900,00 (novecentos 
e setenta e oito mil e novecentos reais).
Pacajá/Pa, 06 de maio de 2022.

aNdrÉ rios de reZeNde
PrEfEiTo MUNiciPal

Protocolo: 795855

MUNicÍPio de PacaJÁ/estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de PacaJÁ

aViso de HoMoLoGaÇÃo P.e-srP N° 007/2022
o Prefeito municipal de Pacajá, exmo. sr. aNdrÉ rios de reZeNde, torna 
público o aViso de HoMoLoGaÇÃo referente ao processo licitatório Pre-
GÃo eLetrôNico srP N° 007/2022.
oBJeto: registro de preço para futura e eventual contratação de empresa 

para prestação de serviço de bomba injetora e retifica destinado ao atendi-
mento de demandas da Secretaria Municipal de obras e serviços urbanos e 
fundo Municipal de Educação da Prefeitura Municipal de Pacajá-Pa
eMPresas VeNcedoras:
01-castaNHeira coMercio de Pecas, acessÓrios e serViÇos 
Para VeÍcULos Ltda -cNPJ:  03.712.368/0001-70Subtotal adjudicado: 
r$ 133.404,00(cento e trinta e três mil quatrocentos e quatro reais)
02-M o Brito BaNdeira coMercio de Pecas eireLi - 
cNPJ: 07.542.005/0001-95. Subtotal adjudicado: r$ 360.840,69(trezentos e 
sessenta mil oitocentos e quarenta reais e sessenta e nove centavos)
03- iMPacto coMercio de PeÇas, LocaÇÃo e serViÇos eireLi - 
cNPJ: 08.870.944/0001-21.
Subtotal adjudicado: r$ 94.600,00(noventa e quatro mil e seiscentos reais).
Pacajá/Pa, 06 de maio de 2022.

aNdrÉ rios de reZeNde
PrEfEiTo MUNiciPal
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRIMAVERA
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PreFeitUra MUNiciPaL de PriMaVera
aVisos de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrôNico srP N° 9/2022-0008 
tipo menor preço por item. objeto: registro de Preço Para Eventual aqui-
sição de Material Técnico Hospitalar, odontológico e laboratorial de uso contí-
nuo e Tratamento covid-19 para atender os Usuários cadastrados no Sistema 
Único de Saúde (SUS) do Município de Primavera, Estado do Pará, com aber-
tura no dia 20/05/2022, a partir das 09h00, no site: www.portaldecompras-
publicas.com.br. Editais disponíveis nos sites: http://primavera.pa.gov.br/; 
http://tcm.pa.gov.br e www.portaldecompraspublicas.com.br.

PreGÃo eLetrôNico N° 9/2022-0009. 
tipo menor preço por item. objeto: aquisição de Gêneros alimentícios 
destinados a atender a Merenda Escolar dos alunos Matriculados na rede de 
Ensino do Município de Primavera/Pa, Em atendimento aos Programas PEaE 
(Programa Estadual de alimentação Escolar) e Pnae (Programa Nacional de 
alimentação Escolar), no decorrer do ano de 2022, em complementação à li-
citação anterior, com abertura no dia 21/05/2022, a partir das 09h00, 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. Áureo Bezerra Gomes - Prefeito Municipal PMP/Pa.
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ

.

  
PreFeitUra MUNiciPaL de saNta BÁrBara do ParÁ

eXtrato de coNtrato
oriGeM: coNcorrÊNcia Nº 3/2022-0001 

objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para coNSTrUÇÃo dE SiSTEMa iSo-
lado dE aBaSTEciMENTo dE áGUa EM ZoNaS rUraiS E UrBaNaS No 
MUNicÍPio dE SaNTa BárBara do Pará/Pa, dE acordo coM oS Pro-
JEToS, MEMorial dEScriTiVo E PlaNilHaS orÇaMENTáriaS, EM coN-
forMidadE coM aS coNdiÇÕES E EXiGÊNciaS ESTaBElEcidaS No coN-
VÊNio fdE Nº 010/2021, cElEBrado ENTrE a SEcrETaria dE ESTado 
dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo E o MUNicÍPio dE SaNTa BárBara 
do Pará/Pa. coNTraTada: a. J. aBrEU SErVicoS HidraUlicoS EirEli 
- cNPJ: 18.162.861/0001-31 - coNTraToS: 20220157 / Valor ToTal: r$ 
2.718.227,76 (dois milhões, setecentos e dezoito mil, duzentos e vinte e sete 
reais e setenta e seis centavos).daTa dE aSSiNaTUra: 18 de Março de 2022.

MarcUs LeÃo coLares
prefeito municipal.

eXtrato de coNtrato
oriGeM: toMada de PreÇos nº 2/2022-0001 

objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para a EXEcUÇÃo dE SErViÇoS dE 
rEforMa E aMPliaÇÃo da EScola ESTadUal dE ENSiNo fUNdaMENTal 
E MÉdio GENiPaUBa, localiZada No MUNicÍPio dE SaNTa BárBara 
do Pará/Pa, dE acordo coM oS ProJEToS, MEMorial dEScriTiVo E 
PlaNilHaS orÇaMENTáriaS, EM coNforMidad E coM aS coNdiÇÕES E 
EXiGÊNciaS ESTaBElEcida S No coNVÊNio Nº 003/2022 - SEdUc, cElE-
Brado ENTrE a SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo - SEdUc E o MUNi-
cÍPio dE SaNTa BárBara do Pará/Pa. coNTraTada: M d i ENGENHaria 
& coMErcio EirEli - cNPJ: 17.370.391/0001-39 - coNTraToS: 20220229/ 
Valor ToTal: r$ 1.713.887,16 (um milhão e setecentos e treze mil e oito-
centos e oitenta e sete reais e dezesseis centavos).daTa dE aSSiNaTUra: 22 
de abril de 2022.

Maria LUisa VaLeNte de Matos de Moraes
SEcrETaria MUNiciPal dE EdUcaÇÃo.
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