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..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PLACAS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PLacas
aViso de aLteraÇÃo 

toMada de PreÇo Nº 006/2022 
objeto: construção de Empresa para realizar a adequação de Estradas Vi-
cinais no Município de Placas/Pa. a Prefeitura Municipal de Placas, através 
da comissão Permanente de licitação, torna público para conhecimento dos 
interessados, altera o Edital da Tomada de Preços nº 006/2022, no que tange 
o item 4.5.6do edital, as alterações não interferem na formulação das propos-
tas, por isso permanecem inalterados os demais termos, assim como data e 
hora de abertura. a errata na íntegra encontra-se no diário online do Município 
em: https://placas.pa.gov.br/categoria/licitacoes/. cleidiane da silva Mota 
- Presidente cPL.

resULtados de JULGaMeNto 
toMada de PreÇos Nº 004/2022

a comissão Permanente de Licitação do Município de Placas - Pará, torna 
público o resultado de julgamento da documentação de Proposta de Preço da 
ToMada dE PrEÇo Nº 004/2022, nos termos do art.48, §3º da lei 8.666/93, 
objetivando a construção de Espaços Educativo rural de 6 Salas Na comu-
nidade Novo Paraíso- Padrão fNdE.após submetidos às conferencias do se-
tor de engenharia e da comissão de licitação do município, foi Classificada a 
proposta da empresa: W. r. P. Marques Eireli, inscrita no cNPJ (Mf) sob o 
nº cNPJ 22.814.959/0001-01 declara a empresa Vencedora do certame. os 
autos do processo licitatório encontram-se com vista franqueada aos interes-
sados, a partir da data desta publicação, nos dias úteis no horário de expe-
diente. cleidiane da silva Mota - Presidente da comissão Permanente 
de Licitação.

Protocolo: 796568

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRIMAVERA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PriMaVera
retiFicaÇÃo 

No aviso de licitação circulado no doE/Pa, N° 34.965 pág. 222, do dia 
10/05/2022. aoNde se Ler: com abertura no dia 21/05/2022, LÊ-se: com 
abertura no dia 23/05/2022. o restante permanece sem alteração. Áureo 
Bezerra Gomes - Prefeito.

Protocolo: 796571
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.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNto aNtÔNio do taUÁ
aViso de LicitaÇÃo deserta e reaBertUra

o Município de santo antônio do tauá torna público que o rEGiSTro 
dE PrEÇoS para PrEGÃo PrESENcial Nº 9/2022-0104001-PP-SrP/PMSaT 
aberto em: 09/05/2022, objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEciali-
Zada Para aQUiSiÇÃo dE áGUa MiNEral E GáS dE coZiNHa - GlP Para 
aTENdEr aS dEMaNdaS do MUNicÍPio dE SaNTo aNTÔNio do TaUá, E 
SEUS rESPEcTiVoS fUNdoS MUNiciPaiS, foi declarada dESErTa e terá rE-
aBErTUra da sessão pública no dia 24/05/2022 às 10:00H.

evandro correa da silva
Prefeito Municipal

Protocolo: 796585
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.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO FÉLIX DO XINGU

.

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

contrato n° 20220213 - toMada de PreÇos Nº tP001/2022- 
contratante: PrEfEiTUra MUNiciPal dE SÃo fÉliX do XiNGU - contratado: 
odair HaHN lTda- objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para PrESTaÇÃo 
dE SErViÇoS dE MaNUTENÇÃo PrEVENTiVa E corrETiVa dE PoNTES ES-
TaQUEadaS dE MadEira EM diVErSaS rEGiÕES da ZoNa rUral do MUNi-
cÍPio dE SÃo fEliX do XiNGU aTENdENdo E a SEcrETaria MUNiciPal dE 
oBraS - Vigência: 05/05/2022 a 31/12/2022 Valor Global: r$ 3.297.569,99 
(três milhões, duzentos e noventa e sete mil, quinhentos e sessenta e nove 
reais e noventa e nove centavos) - data da assinatura: 05/05/2022.

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

Protocolo: 796588

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo MiGUeL do GUaMÁ
aViso de LicitaÇÃo

toMada de PreÇos 2/2022-006
a PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo MiGUeL do GUaMÁ, torna público 
abertura de Processo licitatório, na modalidade Tomada de Preços nº 2/2022-
006, do tipo MENor PrEÇo GloBal, sob forma de regime de EMPrEiTa-
da Por PrEÇo GloBal, cujo objeto é a rEViTaliZaÇÃo da orla do rio 
GUaMá localiZada No MUNicÍPio dE SÃo MiGUEl do GUaMá/Pa, dE 
acordo coM oS ProJEToS, MEMorial dEScriTiVo E PlaNilHaS orÇa-
MENTáriaS. a sessão de recebimento de propostas, análise e julgamento 
será em 26/05/2022 às 10:00 horas, na sede da Prefeitura Municipal, lo-
calizada na Praça licurgo Peixoto, 130, centro. Edital e anexos disponíveis: 
https://www.saomigueldoguama.pa.gov.br, Portal Geo-obras/Pa, Email cPl: 
cpl.smg2021@gmail.com, diretoria de licitação, sito Praça licurgo Peixoto, 
130, centro, horário de 08:00 Às 12:00hs.

aViso de retiFicaÇÃo
a PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo MiGUeL do GUaMÁ, torna público a 
retificação da publicação do Aviso de homologação oriundo do Pregão Eletrô-
nico nº 017/2022, objeto: registro de preços para futura e eventual aquisição 
de gêneros alimentícios, objetivando atender as necessidades da Prefeitu-
ra, Secretarias e fundos municipais de São Miguel do Guamá/Pará, circulada 
em 28/03/22 no Diário Oficial do Estado, como segue: onde se lê: PEG 
PaG coMErcio dE aliMENToS EirEli, cNPJ 04.470.529/0001-20, valor r$ 
3.200.907,50 (três milhões, duzentos mil, novencentos e sete reais e cin-
quenta centavos) Leia-se: PEG PaG coMErcio dE aliMENToS EirEli, cNPJ 
04.470.529/0001-20, valor r$ r$ 3.207.489,00 (três milhões, duzentos e 
sete mil, quatrocentos e oitenta e nove reais). Permanecendo inalteradas as 
demais informações.

aViso de retiFicaÇÃo
a PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo MiGUeL do GUaMÁ, torna público 
a retificação da publicação do Extrato de Ata de Registro de Preços oriundo do 
Pregão Eletrônico nº 017/2022, objeto: registro de preços para futura e even-
tual aquisição de gêneros alimentícios, objetivando atender as necessidades 
da Prefeitura, Secretarias e fundos municipais de São Miguel do Guamá/Pará, 
circulada em 31/03/22 no Diário Oficial do Estado, como segue: onde se 
lê: PEG PaG coMErcio dE aliMENToS EirEli, cNPJ 04.470.529/0001-20, 
valor r$ 3.200.907,50 (três milhões, duzentos mil, novencentos e sete reais 
e cinquenta centavos) Leia-se: PEG PaG coMErcio dE aliMENToS EirEli, 
cNPJ 04.470.529/0001-20, valor r$ r$ 3.207.489,00 (três milhões, duzentos 
e sete mil, quatrocentos e oitenta e nove reais). Permanecendo inalteradas 
as demais informações.

aViso de HoMoLoGaÇÃo
a secretaria Municipal de saúde de são Miguel do Guamá. resolve homo-
logar em favor das empresas: aHcor coMErcio dE ProdUToS odoNTo-
loGicoS lTda, cNPJ: 37.556.216/0001-04, Valor r$ 18.397,18 (dezoito 
mil, trezentos e noventa e sete reais e dezoito centavos), raPHaEl GoNÇal-
VES NicESio, cNPJ: 22.654.814/0001-82, Valor r$ 14.004,37(quatorze 
mil e quatro reais e trinta e sete centavos), referente ao Pregão Eletrônico 
SrP nº 025/2022, Processo administrativo nº 00000052/22 que tem por ob-
jeto: registro de preços para aquisição de instrumentos cirurgicos, objeti-
vando atender as necessidades do hospital municipal e unidades de saúde da 
Secretaria municipal de Saúde de São Miguel do Guamá/Pa.data da Homo-
logação 06/05/2022.

aViso de HoMoLoGaÇÃo
a PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo MiGUeL do GUaMÁ. resolve homo-
logar em favor da empresa: oliVEira coMErcio, SErViÇoS E coNSTrU-
ÇÕES EirEli, cNPJ: 18.833.321/0001-32, Valor r$ 852.078,42 (oitocentos 
e cinquenta e dois mil, setenta e oito reais e quarenta e dois centavos) e 
KoNKrETa coNSTrUTora EirEli, cNPJ: 27.739.595/0001-58, Valor r$ 
7.211.182,73 (sete milhões, duzentos e onze mil, cento e oitenta e dois reais 
e setenta e três centavos), referente ao Pregão Eletrônico SrP nº 024/2022, 
processo administrativo nº 00000046/22 que tem por objeto: registro de 
preços para contratação de serviços comuns de engenharia, com forneci-
mento de mão de obra, materiais e equipamentos, necessários à reforma, 
adequação, manutenção e reparos das escolas, prédios e logadouros públicos, 
visando o atendimento das necessidades das Secretarias de Educação, Saúde 
e infraestrutura e Urbanismo de São Miguel do Guamá/pa. data da Homolo-
gação 03/05/2022.

aViso de HoMoLoGaÇÃo
a secretaria MUNiciPaL de edUcaÇÃo de sÃo MiGUeL do GUa-
MÁ. resolve homologar em favor das empresas: PEG PaG coMErcio dE ali-
MENToS EirEli, cNPJ: 04.470.529/0001-20, Valor r$ 3.948.916,00 (três 
milhões, novecentos e quarenta e oito mil e novecentos e dezesseis reais), 
alESSaNdrE do NaSciMENTo SilVa EirEli, cNPJ: 10.201.314/0001-06, 
Valor r$ 853.519,00 (oitocentos e cinquenta e três mil e quinhentos e deze-
nove reaisd), r & c MarTiNS coMErcio lTda, cNPJ: 18.175.732/0001-88, 
r$ 56.615,00 (cinquenta e seis mil, seiscentos e quinze reais), rUBErVal 
GoMES do NaSciMENTo, cNPJ: 42.598.818/0001-06, r$ 162.800,00 (cento 
e sessenta e dois mil e oitocentos reais), referente ao Pregão Eletrônico SrP 
nº 014/2022, Processo administrativo nº 00000024/22 que tem por objeto: 
registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios destinados a me-
renda escolar do município de São Miguel do Guamá/pa, objetivando atender 
as necessidades do Programa nacional de alimentação Escolar-PNaE .data da 
Homologação 10/05/2022.


