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1060, centro, Santa izabel do Pará. a íntegra do edital poderá 
ser adquirida no site do tCm-Pa (www.tcm.pa.gov.br) e na sala 
de licitações da PmSiP.

Aviso DE licitAção
coNcoRRêNciA Nº 002/2018-pmsip

obJeto: Contratação de emPreSa de engenHaria Para 
exeCutar ServiçoS de ConServação da eStrada do 
CaraParú- treCHo do entr. Pa 140/vila do CaraParú, 
numa extensão total de 4,30 Km, tendo como base o Convênio 
nº 038-2018, celebrado entre a Prefeitura municipal de Santa 
izabel do Pará e a Secretaria de estado de transportes do estado 
do Pará, Setran. Sessão pública acontecerá às 09:00 hs do dia 
08 de agosto de 2018, na sala de licitações da PmSiP, sito à av. 
barão do rio branco, nº 1060, centro, Santa izabel do Pará. a 
íntegra do edital poderá ser adquirida no site do tCm-Pa (www.
tcm.pa.gov.br) e na sala de licitações da PmSiP.

Aviso DE licitAção tomADA DE 
pREços N°005/2018 pmsip.

A pREfEituRA muNicipAl DE sANtA izABEl Do pARÁ 
torna público que realizará licitação na modalidade tomada 
de Preços nº 005/2018-PmSiP. obJeto: Contratação de 
emPreSa de engenHaria Para exeCutar ServiçoS de 
ConServação rodoviária, na rodovia Pa-414, no treCHo 
entronCamento daS rodoviaS Pa-140/vila do taCaJÓS, 
numa extensão total de 10,00Km, tendo como base o Convênio 
nº 035/2018, celebrado entre a Prefeitura municipal de Santa 
izabel do Pará e a Secretaria de estado de transportes do estado 
do Pará-Setran. a audiência pública acontecerá às 14:00 h do 
dia 23 de julho de 2018, na sala de licitações da PmSiP, sito à av. 
barão do rio branco, nº 1060, centro, Santa izabel do Pará. a 
íntegra do edital poderá ser adquirida no site do tCm-Pa (www.
tcm.pa.gov.br) e na sala de licitações da PmSiP.

Aviso DE licitAção tomADA DE 
pREços Nº 006/2018-pmsip.

A pREfEituRA muNicipAl DE sANtA izABEl Do pARÁ 
torna público que realizará licitação na modalidade tomada 
de Preços nº 006/2018-PmSiP. obJeto: Contratação de 
emPreSa de engenHaria Para exeCutar ServiçoS de 
ConServação da eStrada do uxiteua, no trecho da rua 
valfredo bonetes até a rua raimundo gama - vila de americano, 
numa extensão total de 16,00Km, tendo como base o Convênio 
nº 037/2018, celebrado entre a Prefeitura municipal de Santa 
izabel do Pará e a Secretaria de estado de transportes do estado 
do Pará-Setran. a audiência pública acontecerá às 09:00 h do 
dia 25 de julho de 2018, na sala de licitações da PmSiP, sito à av. 
barão do rio branco, nº 1060, centro, Santa izabel do Pará. a 
íntegra do edital poderá ser adquirida no site do tCm-Pa (www.
tcm.pa.gov.br) e na sala de licitações da PmSiP.
06 de JulHo de 2018.

Rosinaldo ferreira de freitas
PreSidente/PmSiP.

protocolo: 334728
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PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ANAJÁS

.

pREfEituRA muNicipAl DE ANAjÁs
Avisos DE licitAção 

coNcoRRêNciA púBlicA 003/2018 - pmA 
objeto: Contratação em regime de emPreitada Por menor 
Preço global de empresa especializada para execução de 
obras e serviços de engenharia destinados à infraestrutura 
urbana, consistindo de pavimentação de vias urbanas para o 
município de anajás, tendo em vista o Convênio n. 093/2018 
firmado com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano 
e obras Públicas - SedoP,nas qualidades e condições de execução 
descritas no edital e seus anexoS. abertura: 06/08/2018 
às 08:30h; o edital encontra-se disponível na sala da CPl, 
de segunda a sexta-feira das 08:00 às 14:00h, no prédio da 
Prefeitura, sito a av. Pedro José da Silva nº 01, Centro, anajás/
Pa, CEP: 68.810-000 - Sala de Licitações. Gerffson Freitas Dias 
- Presidente CPl. tomada de Preço 002/2018 - Pma. objeto: 
Contratação em regime de empreitada Por menor Preço global 
de empresa especializada para execução de obras e serviços de 
engenharia destinados à infraestrutura urbana, consistindo de 
pavimentação da rua João martins no município de anajás, tendo 
em vista o Convênio n. 100/2018 firmado com a Secretaria de 
estado de desenvolvimento urbano e obras Públicas - SedoP, 
nas qualidades e condições de execução descritas no edital e seus 
anexos. abertura: 07/08/2018 às 08:30h; o edital encontra-se 
disponível na sala da CPl, de segunda a sexta-feira das 08:00 
às 14:00h, no prédio da Prefeitura, sito a av. Pedro José da Silva 
nº 01, Centro, anajás/Pa, CeP: 68.810- 000 - Sala de licitações. 
Gerffson Freitas Dias - Presidente CPL.

protocolo: 334703
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PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ANAPU

.

pREfEituRA muNicipAl DE ANApu
Aviso DE REvoGAção DE licitAção. 

A prefeitura municipal de Anapú- pA, através de sua 
Comissão de licitações, no uso de suas atribuições legais, em 
razão da necessidade de adequar o instrumento convocatório, 
torna público a revogação da licitação divulgada através do edital 
de Concorrência nº 003/2018-03, tendo por objeto a contratação 
de empresa especializada para reforma e ampliação da escola 
maria José Santana da Silva, no município de anapu/Pa. Aelton 
fonseca silva - prefeito municipal,

ExtRAtos DE coNtRAtos. 
tomADA DE pREço Nº 005/2018-02. 

Contratante: Prefeitura municipal de anapu; Contratada: 
Construtora Pactac ltda - me; CnPJ nº 10.608.906/0001-
47, Contrato nº 20180234, valor total de r$ 326.044,78 
(trezentos e vinte e seis mil quarenta e quatro reais e setenta 
e oito centavos). vigência: 04/07/2018 a 04/01/2019. data da 
Homologação: 04/07/2019. tomada de Preço nº 006/2018-
02; Contratante: Prefeitura municipal de anapu através 
do Fundo municipal de assistência Social; Contratada: r P de 
moraes Filho terraplanagem - epp; CnPJ nº 25.240.443/0001-
80, Contrato nº 20180233, r$ 130.965,26 (cento e trinta mil 
novecentos e sessenta e cinco reais e vinte e seis centavos). 
vigência: 04/07/2018 a 04/10/2018, data da Homologação: 
04/07/2018. Aelton fonseca - prefeito municipal.

protocolo: 334704
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA MARIA DO PARÁ

.

pREfEituRA muNicipAl DE sANtA mARiA Do pARÁ
ExtRAtos DE coNtRAtos. 

ADESÃO Nº 20180702. Registro de Preços nº 001/2017-SEDAP. 
objeto: registro de Preços Para aquisição de veículos 
automotores, implementos agrícolas, máquinas e equipamentos 
de apoio à agricultura e agroindústria. Contrato nº 20180704. 
Contratante: Prefeitura municipal de Santa maria do Pará. valor 
total: r$ 185.800,00 (cento e oitenta e cinco mil, e oitocentos 
reais). vigência 05/07/2018 a 31/12/2018 - data de assinatura 
05/07/2018. adeSão nº 20180703. regiStro de PreçoS 
nº 001/2017 - SedaP. Processo n° Protocolo 2016/432508. 
Pregão Eletrônico SRP nº 006/2017. Órgão Secretaria Estado 
de desenvolvimento agropecuário e da Pesca. vigência da ata: 
29/08/2017 a 29/0/2018. Órgão aderente: Prefeitura municipal 
de Santa maria do Pará. objeto: registro de Preços Para aquisição 
de veículos automotores, implementos agrícolas, máquinas e 
equipamentos de apoio à agricultura e agroindústria. item 58 
- retroescavadeira. valor total aderido: r$ 185.800,00 (cento e 
oitenta e cinco mil, e oitocentos reais).
Recursos: unidade gestora 135098, gestão 00001. Programa 
de trabalho: 20608207720zv0015. natureza da despesa: valor 
total aderido: r$ 185.800,00 (cento e oitenta e cinco mil e 
oitocentos reais). Fornecedor: Sul Pará Caminhões e maquinas 
ltda, CnPJ: 14.133.730/0001-75. Diana de sousa câmara 
melo - prefeita municipal.

protocolo: 334729

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE AURORA DO PARÁ

.

pREfEituRA muNicipAl DE AuRoRA Do pARÁ
Aviso DE licitAção 

pREGão pREsENciAl023/2018 - sms 
objeto: aquisição de 02 (dois) veículos tipo Pick-up 0 Km 
adaptada Para ambulância tipo “a”, Com ar Condicionado, 
iluminação interna com luminária de led 12 v, Suporte Para 
Cilindro de oxigênio, Soro e Plasma, maca com rodas retrátil 
e banco Para 02 Pessoas Com Sinalizador Óptico e acústico e 
equipamento de Comunicação, para atender as necessidades 
da rede Pública municipal de Saúde do município de aurora 
do Pará. data: 24/07/2018 Horário: 09:00hs. local: Setor 

de licitações e Contratos, Sito a rua raimunda mendes de 
queiroz, nº306, bairro: vila nova, aurora do Pará/Pa. Pregão 
PreSenCial025/2018 - Setran. objeto: aquisição de Peças de 
reposição Para máquinas Pesadas, para atender as necessidades 
da Secretaria municipal de transporte do município de aurora 
do Pará. data:25/07/2018 Horário:09:00hs. local: Setor de 
licitações e Contratos, Sito a rua raimunda mendes de queiroz, 
nº 306, bairro: vila nova, aurora do Pará/Pa. Brenda da silva 
Barbosa - Pregoeira.

protocolo: 334705
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTARÉM

.

pREfEituRA muNicipAl DE sANtARém - sEmiNfRA
Aviso DE licitAção 

coNcoRRêNciA púBlicA N° 003/2018 - sEmiNfRA
objeto: implantação de urbanização na orla da vila arigó, na 
Cidade de Santarém - Pará. data da abertura: 08 de agosto de 
2018. Horário: 09:00 h. local: Sala de licitação da SeminFra. 
o edital e informações poderão ser obtidos na SeminFra, no 
horário de 9:00 h às 12:00h ou no site da PmS - www.santarem.
pa.gov.br ou pelo telefone (093)3523-2726. claudionor dos 
santos Rocha - presidente da comissão.

protocolo: 334730

pREfEituRA muNicipAl DE sANtARém - sEmmA
ExtRAto DE coNtRAto 

pREGão pREsENciAl Nº 008/2018-sEmmA 
objeto: aquisição de material de Construção, elétrico e Hidráulico, 
para atender a secretaria municipal de meio ambiente - Semma, 
e órgãos a ela vinculados. Contrato nº 019/2018-Semma. Partes: 
Secretaria municipal de meio ambiente e emerson Costa da Silva 
material de Construção. valor global: r$ 12.297,75. vigência: 
05/07/2018 a 04/07/2019. Contrato nº 020/2018-Semma. 
Partes: Secretaria municipal de meio ambiente e Casa Forte 
Comercio de material de Construção eireli. valor global: r$ 
23.044,80. vigência: 05/07/2018 a 04/07/2019. vânia maria 
Azevedo portela - secretária.

Aviso DE licitAção 
pREGão pREsENciAl Nº 012/2018-sEmmA

objeto: Prestação de serviço de lavagem de veículos, para 
atender as necessidades da secretaria municipal de meio 
ambiente - Semma e órgãos a ela vinculados. repetição do 
Pregão Presencial 003/2018-Semma. data de abertura: 20 de 
julho de 2018 às 09h00, na Semma. o edital poderá ser obtido 
pelo site: santarem.pa.gov.br. Claúdia Regina Queiroz Reis - 
Pregoeira da PMS.

protocolo: 334731

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ

.

pREfEituRA muNicipAl DE sANto ANtoNio Do tAuA
Aviso DE licitAção

tomADA DE pREço Nº006/2018
abertura 23 de Julho de 2018 às 9 horas (horário local), na Sala 
de reuniões da CPl sito, na av. Presidente vargas s/n nos altos 
do terminal municipal objeto: ConStrução de uma eSCola 
no CamPo belo - Santo antonio do taua. Conforme edital 
tomada de Preço tipo menor Preço global, Com visita técnica 
nos dias 17 e 19 de Julho 2018 de 9 as 11horas. mais informações 
na CPl de Segunda a quinta da 8:00 horas as 12:00 horas.

Edione de silva souza
Presidente da Comissão Permanente

protocolo: 334732
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO JOÃO DE PIRABAS

.

pREfEituRA muNicipAl DE são joão DE piRABAs
ExtRAto DE coNtRAto 

tomADA DE pREços Nº 003/2018 
tipo: menor Preço global. Processo nº 125/2018. Contrato nº 
20180061. Contratante: Fundo municipal de Saúde. Contratada: 
Fenix Construção e Serviço eireli - epp, inscrita no CnPJ 
nº 22.809.866/0001-80. objeto: Contratação de empresa 


