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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ
ASSESSORIA JURíDICA

GoNTRATO No16812022

CONTRATO DE EMPREITADA POR
PREçO GLOBAL No16812022. PMSIP,
QUE ENTRE S/ CELEBRAM O
MUNICíPIO DE SA^TA EABEL DO
PARÁ- PREFEITURA MUNICIPAL E A
empresa AOKI & SOUZA
ENGENHARIA LTDA-EPP,

Por este instrumento, o MUNtcÍPlo DE SANTA TZABEL DO PARÁ/PMSIP, pessoa
jurídica de direito público interno, com sede no PALÁCIO MUNICIPAL CAP. NOÉ DE
CARVALHO, Avenida Barão do Rio Branco, no. 1060, CEP 68.790-000, nesta cídade de
Santa lzabel do Pará, inscrito no CNPJ/MF no 05.171.699/0001-76, representada neste
ato pela SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, FUNDO MUNICIPAL DE
MEIO AMBIENTE, inscrita no CNPJ/MF no 34.021.999/0001-77, com sede na Rua
Francisco Amâncio, no1210, Centro, Santa lzabel do ParálPA, CEP: 68790-000,
representado, neste ato, pelo Sr. JORGE ANTONIO SANTOS BITTENGOURT,
brasileiro, Secretário Municipal, inscrito no CPF/MF no 430.404.892-91, porÍador do
Carteira de ldentidade no 2264111 PC/PA, residente e domiciliado na Avenida
Conselheiro Furtado, no 3520, São Brás, Belém/PA, CEP:66073-160, e intervindo a

SECRETARIA INTEGRADA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS, URBANISMO E

SERVIçOS PÚBLICOS - SEINFRA, inscrita no CNPJ/MF no 05.171.699/0001-76, com
sede na Rua Doutor José Mata Bacelar, S/N, Divinéia, Santa lzabel do ParálPA, CEP:
68790-000, representada, nesta ato, pelo Sr. WESLEY DENISON FERNANDES DE

SOUSA, brasileiro, solteiro, engenheiro, ordenador de despesas, conforme Decreto no58

de 28 de julho de 2022, inscrito no CPF/MF no 774.192.942-91 portador da carteira de
identidade no3814256, PC/PA, residente e domiciliado sito à Travessa Benjamim
Constant, no 1487, Centro, Santa lzabel do ParálPA, CEP: 68790-000, doravante
denominados COIVTRATANTE e a empresa AOKI & SOUZA ENGENHARIA LTDA'
EPP, inscrita no CNPJ/MF no 21.250.51710001-09, com sede na Alameda José Alberto
Cruz, no 568, Nova Estrela, Castanhal-PA, CEP 68.742-221, representada, neste ato,
pelo senhora FLAVIANA MASSAMI AOKI, brasileira, casada, engenheira civil,

inscrito(a) no CPF/MF n' 729.982.702-63, portadora da carteira de identidade no

3770102 PC/PA, residente e domiciliado sito à Rua José Alberto Cruz, no 556, Casa 7,

Nova Estrela, Castanhal- PA, CEP: 68.743-660, denominada CONTRATADÁ, resolvem
cetebrar o presente Contrato em regime de Empreitada Por Preço Global, fundamentada
na Lei Federal No 8.666, de 21.06.1993, e demais legislação pertinente e processo

licitatório na modalidade coNcoRRÊrucn No 003/2022, ORIUNDO DO PROCESSO

ADMINISTRATIVO No 1818t2022 mediante as cláusulas e condições a seguir

estabelecidas:

Por esta e na melhor forma de direito os contratantes firmam o presente Contrato para

execução de obra, como abaixo se declara:

FUNDAMENTAçÃO LEGAL: Lei Federal no 8.666/93 e Processo Licitatório

coNcoRnÊrucie ,vo oog/2022, oRtuNDo Do PRocEsso ADMlNlsrRATlvo
Nol818/2022 e seus anexos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARA
ASSESSORIA JURÍDICA

,l. DO OBJETO

1.í.CONTRATAçÂO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS
SERVIçOS DE REQUALIFICAçÃO DE AREA PARA INSTALAçÃO DE PARQUE
URBANO FLORESTAL NO MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO PARÁ.PA, tENdO COMO

base o Convênio no 18912022, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Santa lzabel do
Pará e a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas - SEDOP,
nas especificações, unidades, quantidades, valor unitário, condições e forma constantes
da Proposta de Preços da CONTRATADA e nos termos expressos no edital de licitação
coNcoRRENClA N"003/2022.

1.2. Os serviços descritos no item anterior serão executados pela CONTRATADA em
regime de empreitada global, cujos ônus de execução, financeiro, fiscais e tributários
serão de responsabilidade, exclusiva, da CONTRATADA.

1.3.O objeto deste contrato está vinculado ao resultado do processo licitatório,
modalidade coNcoRRÊNcA Nooo3l2o22, oRluNDO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO No1818/2022 e também, à respectiva proposta de preços emitida
pela CONTRATADA.

2.1. Os recursos garantidores paraa execução do objeto em licitação estão previstos

no Orçamento Municipal vigente sob a seguinte rubrica:

UO: 0901 FUNDO MUNICIPAI DE MEIO AMBIENTE

PT: 1 I54100072.105 lmplantação de Manutenção do Parque Ambiental Municipal

Natureza da Despesa: 449051
FONTE: 17010000 Outros Convênios do Estado
Valor Repasse - R$ 3.106.326,00
Valor Contrapartida R$ 163.490,84

FONTE: 15000000 Recursos não vinculados de lmpostos

3. DAS FONTES DE REGURSOS FTNANGEIROS

3.í. Os recursos financeiros para pagamento das despesas a serem realizadas na

execução do objeto em licitação são aqueles provenientes de:

a) Repasse de Convênio Estadual e Recursos Próprios do Município.

4. DO VALOR DOS SERVICOS

4.1.O valor dos serviços ora contratados importa em R$ 3.269.816,84 (três milhões,
duzentos e sessentá e nove mil, oitocentos e dezesseis reais e oitenta e quatro

centavos).

4.2.O valor descrito na cláusula anterior é global e final, permitindo-se o reequilíbrio

econômico financeiro, desde que, dentro das hipóteses legais nos termos do disposto no

art.65, alínea "d" da Lei Federal no 8.666/93.

4.3. O CONTRATADO fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os

acréscimos ou supressões que ée fizerem necessários, nos limites permitidos pela Lei
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PREFETTURA MUNICIPAL DE SANTA TZABEL DO PARA
ASSESSORIA JURíDICA

Federal no 8.666/93.

4.4. O contrato poderá ser reajustado, mediante solicitação da CONTRATADA, quando
o prazo inicial de execução for superior a 1(um) ano, ou quando o prazo inicial for menor
que 01(um) ano, após aditivos ele ultrapassar esse tempo, desde que o atraso na
execução não ocorra por culpa da CONTRATADA.

4.4.1. Para o reajustamento de preços será utilizado o ÍNOICE NACIONAL DE CUSTO
DA CONSTRUÇÃO (INCC), disponibilizado mensatmente pela Fundação Getúlio Vargas
(FGV), devendo ser aplicado o índice posterior a 12 meses, contados a partir da
apresentação da proposta.

4.4. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer
forma não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que vier a ser
determinado pela legislação então em vigor.

5. po PAGAMENTO DOS SERVTCOS EXECUTApOS E LrQUlpApOS
5.1. O pagamento pela execução da obra previsto neste certame será efetuado
conforme medições emitidas pela fiscalização da obra, e faturas devidamente atestadas,
mediante a apresentação da documentação abaixo:

5,2. Boletim de Medição, devidamente aferida pela fiscalizaçáo da SECRETARIA
!NTEGRADA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS, URBAN]SMO E SERVIÇOS
PÚBLICOS, com percentagem física executada obedecendo ao cronograma de entrega
de obra;

5.3. A apresentação da respectiva nota fiscal acompanhada do correspondente recibo.

5.4. A lavratura respectiva liquidação obra constante da nota fiscal, cujo procedimento
deverá ser formalizado por servidor da Prefeitura;

5.5. O pagamento pela execução dos serviços previsto neste certame será efetuado,
condicionalmente, com a apresentação da respectiva nota fiscal, acompanhada da

medição correspondente, firmada por servidor da Prefeitura Municipal responsável por

esse ato.

5.6. A apresentação da relação nominal de todos os empregados que trabalham na
execução da obra, com as respectivas datas de admissão, função ou cargo exercido e o
valor dos respectivos salários.

5.7. Comprovante do recolhimento das parcelas referente ao INSS, e FGTS dos
trabalhadores da obra;

5.8. Para o Município efetuar o primeiro pagamento à empresa vencedora do certame

deverá trazer a matrícula CEI do INSS da referida obra que irá executar.

S.g. Termo de rescisão contratual com a quitação das parcelas trabalhistas, no caso de

dispensa do empregado que trabalhava na obra, ou termo de acordo firmado perante a

lusiiça do trabalhó, onde conste expressamente a exclusão da PREFEITURA
MUNICIPAL DE SAA'TA EABEL DO PARA;

S.í0. A parcela da obra considerada defeituosa ou fora das especificações do projeto,

assim como das normas técnicas, não será objeto de medição;

5.11. A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários,

fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, inclusive no caso de

subcontratação, quando Íicará solidariamente responsável com o subcontratado pelo
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ

ASSESSORIA JURÍDICA

cumprimento dessas obrigações; A inadimplência do contratado ou do subcontratado

com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere a Prefeitura

Municipal de SANTA IZABEL DO PARÁ a responsabilidade sobre o seu pagamento, nem

poderá onerar objeto do contrato ou restringir a regularizaçáo e o uso das obras e
edificações, inctusive perante o registro de imóveis, consoante o disposto no §1o do

Art.71, da Lei 8.666/93;

5.12, Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, enquanto n_ão f9r

comprovado o recúhimento das contribuições sociais (FGTS e Previdência Social),

correspondente ao mês da última competência vencida, bem como a apresentação da

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT vigente; acompanhando a nota

fiscal/fatura devidamente atestada por servidor designado, conforme dispõe o art.67 da

Lei no 8.666/1993, e suas modificações, ou enquanto estiver pendente de liquidação

qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou

inadimplênciaLontratual, sem que isso gere direito acréscimo de qualquer natureza;

S.í3. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega da nota fiscal,

a qual deverá estar acompanhada do respectivo recibo.

5.14.Em casos de devolução da nota fiscal e/ou do recibo para se produzir correções

julgadas necessárias, o prãzo para pagamento do documento devolvido passará a contar

ãpOs a sua reapresentação com as correções devidamente produzidas.

5.í5. Os valores pertinentes a eventuais sançôes pecuniárias aplicadas à
CONTRATADA serão descontados dos pagamentos devidos à mesma.

^

6.1. A CONTRATADA é responsável por todas as obrigações sociais de proteção aos

seus profissionais, bem como todas as despesas necessárias para a execução dos

serviços contratados, incluindo despesas e deslocamento, estadia, alimentação,

salárÍos, encargos sociais, previdenciàrios, comerciais e trabalhistas, equipamento.de

proteçaó indiviãual e quaisquer outros que fizerem necessários ao cumprimento das

ãUrigáçO"s decorrentes deste contrato, isentando totalmente a CONTRATANTE.

6.2. Nos termos do art. 86 da Lei Federal n" 8.666/1993, fica estipulado o percentual

de 0,5% (meio por cento) sobre o valor inadimplido, a título de multa de mora, por dia de

àtrrro iniustificâdo no fornecimento do objeto desta coNCoRRÊNclA, até o Iimite de

10% (dez por cento) do valor empenhado.

6.3. Em caso de inexecução total ou parcial do pactuado, em razáo do descumprimento

àã qúàrqrer das condições avençadas, a contratada ficará sujeita às seguintes

ó"nriiOráes nos termos do art. 87 da Lei Federal n" 8.666/1993:

a) Advertência, Por escrito.

b) Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato'

c) suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a

Adminístração por pÍazo não superiora2 (dois) anos'

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração PÚblica'

6.4. As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade

competente, apticãÁáo-t" o princípio da proporcionalidadê, em razáo de circunstâncias
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ

ASSESSORIA JURÍDICA

fundamentadas em fatos reais e comprovados, desde que formuladas por escrito e no

ptazo máximo de 5 (cinco) dias úteis da data em que for oficiada a pretensão da

Administração no sentido da aplicação da pena.

7. DA EXECUÇÃO DOS SERVICOS

1.1. Os serviços, objeto deste certame, serão executados conforme as especÚicações,

exigências e côndiçõàs previstas no presente edital e em seus anexos, especialmente,

no 
-prol"to 

básico, memorial descrito/especificações técnicas e planilha orçamentária.

7.2. Deve-se, também, observar as exigências e recomendações técnico-profissionais

relativos a eventos desta natureza.

DA SUB CONTRATAÇÃO

B.l. Será admitida a subcontratação se previamente aprovada pela FISCALIZAÇÃO, e

que não constitua o escopo principal do objeto, restrita, contudo, ao percentual máximo

cie 30% (trinta por centoj do orçamento, devendo a EMPRESA indicada pela Licitante

CONTRÀTADA, antes do início-da realização dos serviços, apresentar documentação

que comprove sua habilitação jurídica, regularidade fiscal, nos termos previstos neste

Edital;

g.2 É vedada a subcontratação total dos serviços desta licitação, bem como dos

serviços considerados para efâito de atestação da capacidade técnico-operacional e

técn ico-profissional ;

g.3 A subcontratação de que trata esta cláusula não exclui a responsabilidade do

contratado perante'a Prefeítura wtúnüipal de SANTA IZABEL DO PARA quanto à

qualidade técnica da obra ou do serviço prestado.

8.4. Compete à SECRETARIA. TNTEGRADA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS,

URBANISMO E SERVIÇOS PUBLICOS acompanhar, supervisionar e denunciar

qràirqu., irregularidadeg constatadas, emitir o laudo conclusivo sobre o objeto do

presente instiumento, bem como atestar oS documentos da despesa, quando

comprovada a fiel e pagamento, designando o servidor'

9.í.Os serviços ora contratados serão executados e concluídos no prazo máximo de 10

(dez) m"se", contados da data de assinatura do presente contrato'

g.2. Havendo necessidade, desde que devidamente justificada, o prazo de execução

ora contratado poderá ser prorrogado, observando-se aS recomendações previstas na

Lei Federal no 8.666/1993.

10. DA FISCALIZAÇÃO

10.í. compete à PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARA

acompanhar, supervisionar e denunciar quaisquer. irregularidades constatadas' emitir o

laudo conclusivo sobre o objeto do presente instrumento, bem como atestar os

Oácumentos da despesa, quanào comprovada a fiel e pagamento.

10.2.Fica designado a empresa M.N.B. AMORAS Assessoria' consultoria'

Arquitetura e Engenharia, CNPJ: í3.464.954/0001'05, responsável legal' Sra'
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PREFEITURAMUNICIPALDESANTAIZABELDoPARA
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MARUZA NORONHA BATISTA AMORAS, como rêsponsável pelo acompanhamenlg

da execução do contrato em questão, conforme CONTRATO ADMINISTRATIVO

No167tZOiZ, nos termos da disposição contida no art. 67 da Lei no 8.666/93 e suas

alterações.

10.3. A presença da fiscalizaçáo não atenua a responsabilidade da CONTRATADA.

10.4. Cabe ao responsável pela fiscalizaçáo o registro em relatórios de todas as

ocorrências e deÍíciências porventura existentes na prestação dos serviços contratados

e encaminhar cópia à CONTRATADA para a imediata correção das irregularidades

apontadas.

1í. DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

li.i.Concluídos os serviços, a empresa executora da obra comunicará à Prefeitura, afim

que se realize o respectivo Termo de Recebimento Provisório.

11.2. O Termo de Recebimento Provisório será lavrado em até quinze dias após o

recebimento da cômunicação da empresa executora e subscrita por, pelo menos, três

servidores da Prefeitura, entre estes, o Fiscal da obra'

í 1.3. Havendo restrições nos serviços entregues, a empresa executora da obra deverá

repará-las e/ou corrigi-las de imediato e às suas expensas.

11.4. Não havendo restrições nos serviços entregues ou procedidas as devidas

correções, a prefeitura emitirá o Termo de Rêcebimen[o Definitivo da obra, o qual deverá

."r rúbr.iito pelo Fiscal da Obra e pelo representante da empresa executora da obra'

É1

^

12.

12.1. Durante doze meses após a data do recebimento definitivo dos serviços, a

empresa executora, na forma cio Art. 6g da Lei Federal no 8.666/1993, fica obrigada "a

iápãrrr, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em

pártã, ó oo;"Io do contrato em se que verificar. em vícios, defeitos ou incorreções

resultantes da execução ou de materiais empregados" na obra e/ou serviços'

13.

13.í.A vigência do presente contrato inicia-se na data de sua assinatura e findará em 12

(doze) mêses, or'r"1r, de 06/í0/2022 a 06t10t2023. Prorrogável nas condições

previsias no art. 57, §1o e 2o da Lei 8.666/1993'

14. DA PUEt!çÁçÃo
14.1.O presente contrato será publicado no Diário oficial da união, Diário oficial do

Estado, na forma da lei.

15. DAS PENAI.IDADES

15.1.Pela inexecução parcial ou total deste contrato serão aplicadas à 0oNTRATADA

as Sanções previsias na Uel de Liciúções e Contatos e, também, descritas no edital da

CONCORRÊNCIA NO OO3/2022.

16. DA RESCISÃO DO CONTRATO

16.í.A rescisão deste contrato dar-se-á em qualque-r dos casos de que tratam os artigos

77 a goda Lei reàãrat n. g.666/1993 e nas alterações nela produzidas;
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16.2.A rescisão alcança inclusive a subcontratação com a prestadora de serviço, em

caso de subcontratação, ainda que parcial, e no que for permitido, dos serviços objeto

deste Contrato.

17. pO FORO

1T.1.Fica eleito o Foro da cidade de SANTA IZABEL DO PARÁ, Estado do Pará, para

toda e qualquer ação judicial decorrente deste instrumento.

18. DAS DISPOSIÇÕES FTNAIS

18.l.Declaram as partes que este contrato corresponde à manifestação final, completa

e exclusiva do acordo entre elas celebrado.

E, por assim estarem de pleno acordo, assinam o presente instrumento, em 04 (quatro)

vias, iguais teor e forma, para todos os fins de direito, na presença das duas testemunhas

abaixo, que a tudo assistiram.

Santa lzabel do Pará, 06 de outubro de 2022.

JORGE ANTONIO SANTOS Assinadodeforma disital por

BtrrENcouRr:4304048rr'i"'#:'-âàl'?li"Jl|.1?;r,
91 ,' 'Dadôs: 

2022,10.0612:19:50-03'00'

JORGE ANTONTO SANTOS BITTENCOURT
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
CONTRATANTE

:, Assinado de forma digital por WESLEY
WESLEY DENISON

FERNANDES DE

SOUSA:7741 9294291

DENISON FERNANDES DE

5O.U5At77419294291
Dados: 2022.1 0.06 I 2:20:20 -03'00'

WESLEY DENISON FERNANDES DE SOUSA

SECRETARIA INTEGRADA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS,

URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS

FLAVTANA 
coNrRolâ!:ffirA 

l:rràtg.r",jx0,,",
MASSAMI,ifl*Ííijiri,!!t;i#j',,* ENGENHARIn ",Eit?Iilim"À'"-
AoKltl 299827.9 ffi â11í11?íílili'* LTDA:2 1 2505 1 7ó ;1X^'aço;o'*0"'
263 00109 l2í2rs2'03'oo'

AOKI & SOUZA ENGENHARIA LTDA.EPP
CONTRATADA

Testemunhas:

Nome:

CPF:

Nome:
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DIÁRIO OII.ICTAI, DA UNIÂO. §eção 3 t$sN 1677 70(,9 N( 192, sexta Ícira, 7 dc outubro rle 2íJ2-?

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZAATL OO PRRÁ

EXTRAÍO DÊ CONTftATO N9 168/2022 . PMSIP

O[JJ[To: Contrrtâção dí] onrfJresà ds cngênharia fiàrâ oxccutâr os servlços de
requâliÍlcâ(:ão de área ptra lnstalaí:âo de parque urL,ôno ílorestil, no lvlunicípio de sânta
lzabel do Pará, tendo como base o Convênio ns 189/2íJ22, celebrado entÍe a PreÍeitura
Municipal de Santa lzôbel do Porá e a SecretaÍia de Ertado cle Oelenvolvimento llrbino e
Obras Públicae .. sEDOP; CONTRAIAoA: AOKI & SOUZA ENGENI.IARIA LIDA - EPP, lnsürita no
CNPI N" 2X.250.518/0001-09, Contrato n' L6812022 PMSIP; Virhr do Contrâto: R$
3.269.8:1.6,84 {três rnilhrius, duzentos e sossarntu e nevc rnil, olte§$)toi q der.rs$.ris reôis o
olteiltâ e quatÍo cêntavo§). Vi8êociâ Íle Contíato é de 12 kiôae) rnêsê$, o( seja, íle
0611.A12022. a 0611.012.02:!. Datâ de assinàtura do contrato: 06 de outubro de ?022,

EXTRATO DE CONTRATO Nq 16ZXO22 . PMSIP

O§JEfôr Contrataçáo de emprêsa de êngenhôriâ parà exe(utar os serviços de
reurbanlzação da entrada da cidade, no Municíplo de Santa lznbel do pará, tendo como
basc o Convôrrio ne 254/2022, celebrado ertre a PreÍeitura Municipal de Santa lzabel do
Pará e â Sacretâria dc Estado de Dcsenvolvimcnto Urbâno e Obrâs Públicas -. SEDOP;

coNtRÀr'At)/\: P/\vtMtx PÀvlM[N]AçÁo & C0N§IRUçÃ0 u]A-tPP, in§crira n0 CNPJ N"
1r.099.344/0001-28, CoDtrâto n' 76"1/2\\22 PMSlll valor do Côntrâto: R$ 5.424.190,81
(cinco nilhões, quatÍocentes e vinte e q[ltro mll, cento e noventii Íeais e oitenta e uÍn
centôvos). Vigêncin do Contrato é de 12 (doze) merÊs, ou seja, de 04/10/2022 ü

04110/2021. Data de ôssinôtura do contrator 04 de outubro de 2022,

Avrso oE LtctrAçÂo
TOMADA DE pREçO§ No t7l2022.FMg?

A Protiritura Municipâl drr Sânta lzabel do Pará, torna públíco que realizríá
licitaçíio na Modalldade Tomada de Píeços, que tem como objeto a Contrataçâo dê
[mpresô de Engenhariô Pàrâ Executar I Conclusâo da Construção da [lcola do Bairro do
'ÍriánÊulo do Munlcípio de Sants l?abel do l)àrá; A Sessão Púlricâ acontecerá às 09:30 hs

clo dia 24 cle outubro de 2022, na sala de reunião da Comissão Êermanente de Licitaçào
bcalhadâ nà Àv. t)â Repúbli(a ne 1,613, háirro do Irjâí)gulo, Sãnl.a l?abel íjo Pôrá. A irtegÍa
do Edítal poderá ser adquirida oo site do Tclú-PA http://gêoobras-tcm.pô.gov.llr,
(www.tcm.pa.sov.br) e na salá dê licitações dâ PMSIP.

ROSINATDO FERREIRA DE FREITAS

Presidente dâ Clrl./PMSIP

PRTTEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUAA T,O PARÁ

Avrsos DE UctTAçÃo DESIBTÂ
PREGÃo pRTSENCIAI sRP Ni 1U2022

Atravds da Secretarià de Adrnitristíação e FirtanÇ45, torna irÚblico quc â licitâção
realirôda no dla 21lt)9/L022, à§ 09:30hs, nô rnodalidade de Prêgão Preseflclal sRl n?

f8/2022, cofr objeto: Contratâçâo de Empresa Para Aquisiçõo de Íubos de Concreto e

Tubos de Pead Corrugados, Destinado a atencler as necessidâdes da PÍeÍeitura Municipal
dê Sônta l"uziô do Paril. foi coDsiderada DESERTA, enr razão ílo n§o coürparecirnento de

lnteressôd0§,

PRÊ6Â0 pRÍsÊNctAr sRP Nq 18/202x

Através dô Secrêtâria dê Adminlstrâçâo e Pinansas, tQrnâ público que a Ik;itatão
realizada no dià 2r/ogl2o22, às 14:30hs, na môdalldade cle PÍeglio PÍesenciãl sRP nc

18/2022, com objeto: Contíãtôçào cle Empresa para o Fornecimerto de Màrmitex
Destlnados atendor as necessidades da Prci'êitura e Dernals Secretârias/Fundos Munícipais

do Santê t.uzla do Í,aíá, foi coilsiderôda DISIRlA, íiÍYr íázão do hão corrparcclrncn[o de
interessâdôs.

TOMADA DE PREçOS sRp Ne 8lZO22

Através cla secretaíia de Adnrinistraçiio c finanqô5, toÍna públlco que a licitaçâo
realizada no dia 09108/2022, às lO:OOhs, nE rnodalidade do Toma de Preços n! 8/2022,
con objotoj contratação de [npresâ Esptcialirtda pârà ô ScÍvi§o dc conclusão de

fteche/Píé-tscola í,)02 - Ês«rs lnfantil - llpo C 110v Ne$te MunicÍpkr dê sántâ l"u?la do
pará, foi @nsiderâda DESERÍA, em razão do não comparecimento de intere§sado§,

sànta r.uria rroftrálk^Íol-Jillily" u- "r,
PregoeiÍa

PREFEITURÁ MUNICIPAL DE §ANTA MARIA DO PÀRÁ

RESUIÍADO DE,IULGAMENTO
coNcoRRÊNctA Ne 3/2022-00001,

Objeto: Reforrna Cantêlro Central - 3.000 Mêtros de Cantelro, no
Município de Santa Maria do Pará, nos Termos do convôrio ne 2a22/n9439l,
Celebrado [rtre Secretaria de Estado de Desenvolvimento e obÍas Públlci:s -

Sedop o o Município de Sârta Maria do Pârá, Cor)forrre Coildlçócs,
Quântidâdes e ExlgêÍr{las f.stâbeleíjidas Neste fílltâl e sêus Ancxo§' À CoÍnl§5ãí)
lrermanente de l"icitação do MunicÍpio de Santa Môrla do Pará/Fa, por melo do
Presidente, to.na público o resultado do julgamento da CONConRÊNCIA Ne

3/2o22-ooo7, de INABILITAçÂo das licitantes: f-.s Barbosa seryiços e Locacoeg
Ltdâ - crpjr 10.045.93:J/0001-47 E c s s construçijo e Trar)sporte Eiíoll cNPJi
29.603,169/0001-1.8, fâce a inóbs§rv§ncla âo exltido ilo instrumen[o
convocatório, rlos teÍmos do que constam na ata do 5es5ão pública,
Consideranclo o disposto rlo itelll 43 do edital ctue trata "Quanclo todas as

liçltantes Íorcm inatlilitadas ou todas as propostas íorsm clesclaesificôda5, a

Cornissão de Licitaçâo Froíleíá fixal às llcitaDtes o Í,rê?o (le 08 (olto) diãs útels
pàrâ apresentaç§o de nova docurrlentação e/ou de ÔlltÍâs propo5tas,

escoimadô5 da9 causas referidâs nas Concllç6e§ ânteriorês", Desta feita fica
conceclido o prôzo cle 08 (oito) dias úteis), corltados desta publicação pâro ô5

licitantcs F.s Barbosa serviços E Locscoes Ltda ' Cnpi: 10.045.933/0001"47 E C

S S Coôstrução Q Transporte [-irr:li CNPJ: 29.60:] 169/0001-18, ;rf,íesentôrem

Juilto a Cornlsíão dê l.l(itaç§Q d(rct,rTlentação Íeferente âs q(e derarn càu§â a

lNAB|LllÀÇÃO das reÍeridas llcitantee. lnfoÍmamos que o não âtendimento no
prazo Íixado, acarretara tra preclusão do rospectivo diÍeito, Diante de todo o

cxposto, Íica desi8nada a§ abeltura5 do: envclopes contcní.lo as prop(,5t45 p{rrô

o dia 20 de olrtíbro de 2022 às :10Ú0 hotàs, rro lo(al previsto ilo lo$truÍneilto
cortvocatório pâíâ ahertura do ceÍtante

Santâ Môrlá do Pará/Í'â, ti (Íe outubío de 20?2
CARI.OS CIT:BÊRSON FERREIRA DA SIIYA

Pre5idênte

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM

EXIÀAIO OÉ CONTRATO

CONÍRAT0 Nç 0}y202?-$liMAÍ). Objetoi (i)htratn(lâo de emprera espcclâliràda pàrâ

prestação de soÍviços de Dcdetiznçiio, Deslatizâçâo e Limpeza de Caixas d'água. Paftes:
Sêüetâria Muricipàl íje 

^griçulhrrâ 
e Pesca e Nopragas (inrtrole Arnbiental Ltíla. RS

44.365,00 {quarenta e quatrô mil, trezentos e sessênta e cinco mil reais). ViBàncial
05/ 7012022 a 05 / 7012023.

AVISO OE SUSPENSÃO
pREGÃO ÊrETfiÔNrCO Nr 20/2022-5[MSA.

OtjctÕ: Contratáçâo do Emprcs.: Especializadã Para Exccução de Scryiços
Continuado de Deslnsetiràção, t)edetizáção. DesrâthâçAo, Dcscuf,inlrâção e ÀTsenrelhados,
tliminür ê lrevenir n t,roliFerôção de Baratas, Cupin5, l-ormiÊas, tulosquitor e Outroj
lnsetos, Aracnídeos EntÍe Outros e llatos e Limpezô de Forro da Secretària Municlpâl de
saúde, tJnidados Básica dc Saúde ê Centro de Referôncias ern Saúde. Motivo do [vento de
Susfrens§o: eff rax;io do pcdiiio..le praxo dô Sritor requisitailt.l, para respoííl(ir
te(nicanlente à impu8naçíio, 

^ 
novâ dàta da sessão priblica será krÍormada, atÍivés dos

mesmos meior de divulgnçâo utilizados anteriorment0.

Santârem/Pâ,6 de outubro de 2022
6LEDSON ESMIttY SÔU5A BENTES

Píegoeiro

SICÊETARIÀ MUNICIPAI- DE TRABALI{O I ASSISTÊNCIA SOCIAL

Àvrso oE LtcrrAçÃo
PRE6ÃO ETETRÔNICO SRP N9 11/202T.§EMÍRAS

Ato: Pre8ão Eletrônico SRP t'le 011/2022"SEMTRAS Objeto: Futura contràtãçào
de írírpro$a(s) píestâdora(s) dfl scrvlí;os dc ôgentr integíadoí dc oslátsb, vi$ardo a selírção
e a administração cla concessSo cle estágio na Secretària Municipal de Írabalho e

Ássistêndâ social. l\rblk;ãçáo do [dltàl: l0/1.O/2oZX no êndereço elêtrônicol
www.portaldecompraspublícas.com.br E www.santarem.pa.gov,br, Aberturü dal propo:tasr
21 IlOl2O21 as 09h:]0trin.

CLÁIJDIA RIGINA QUEIÂOZ R[Is
Pregoeira

SECRETARIA MUNICIPAL DE CUTTURA ,., SÉMC

EXTRATO DE CONTÊATO

CoNTRAÍO Ns 011/2022, Ne 012, 013,/2022 - SEMC - Pregão ElÊtrônico SRP nE 003/2022 "

SEMC, Contíàtânte: SecretaÍia Murlicipal de Cultura CNP.1r05.182.233/0015-71. Obietoi
Contratação de Empresô {!) Especiàlizôda {s) para prestação de serviço de Locãçl1o de

llitminação de Grande Porte, Som de Grande Porte, Tenda, 90nheiÍo5 Ouínicos, Pôlco du.1t
Á6rros, Painel de Led, Arquibancada, Discíplinadores, Bârricada e Írio Elétrico pnra atender
às necessidade! em eví-{rto5 realizadôs pelâ Secretaria Muflícipal de Cultuía no Munlciplo
cJe §antaÍém - lrA. contratóda l,At,l.lNH0 FR0t)1.,ÇÓÊ:s H (xEcuçÓgs MUSIcÁls í:Np.l:

2?.98?.623/0001-40 itens:01, 03,06,0:1,08,09,\0,11 e 11.2, cotrt o valor estiDado
RS623.215,00 lseice,rtos e vinte trô5 mil, duzentos e qilinle rcüis). Tl COMtiRCIO l;
SIRVIçOS OE MIDIA 8RlLl, CNP]: 13.391.518/00t11-45, itons :04 e 05, com o vâlt)í
estimodo R$ 81,538,00 {oiteúta e um nrll quinhentos e trlnta e oito reais) Vl'lT SIRVIçOS
E EVINÍos EIRELU CNPJ: 34.307.994/0001.05 item: 02, corr o valor estir)ado RS 17.450,00

{dezessete rnil quatrocentos e cinquenta reais} Vi8ôn(ia: 05/7012022 A 05/10/2023. Luit
Alberto Mota fi8lreira. Secretário f\4unicipal de Cultura

PRETEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ

AVrSO DE r.rCrÍAçÃO

TOMADA DE PRÊçOS Ns 2/2022-160900X-TP- PMSAT

A l)reÍeiturã lvlunicir,ál de saírt0 
^ntônio 

do lauá, por lntertrrédk dâ Conissão
tspecisl de l.kltâção, torna públlço (tue àt 08h30trrir (oito e rÍreiâ) do dia 24(vinte e
§uaíJro) dc outqbro dÊ 2022 (dols Ínil e vinte e dois), reallzará sc§sf,o públi(a pàra

1OMADA I)[ PRIçOS Na tl2\?2-L6ttÚO}l.11'' PMSÀI'. vi$ánílo â CONIRAI^ÇÁO Dr.

fivfnfs^ Dr $NGÍrNrl^RrA PANA IXÊCt,ÇÃO l)E SsÍ{VlÇOS DÍ: CONSTRIJçÀO D[ LSIRÂDÂS

vtClNAlS N0 MUNldplO Di. SANTo ÀNTÔN|0 D0'l^tJÁ, mnfôÍÍne lêrÍrtr) íle lieferênciâ,
n)ediante sspcí;ificações de editâl e sêus ânexos e de amillo coírl o que detcÍlrlna a

legislüção vi&Êilte, à reilizdr'se átrâvés do sÍtio http;//ww!v.bllc(Íflprâ§.con),
AÍJIRrURAi 24/1.A/n22 ÀS 08r30H
0 Êditàl e seus anexírs cncontram-se à disposição dos inteÍe$sfldôs na §âlâ dâ

Comirsâo PeÍmírnente de Í-kltüçãí), lo(allrâ(iâ nâ l'râça Akides í)iirônho§, Ne 17, (AltorN'

centro - Sânto 
^ntónio 

do Íâuá no horário dà§ 8i00hs á5 12:0ÍJh§, a partir dB publicatâo
deste Aviso âté a datô anterior aquela estlpulada pàra sua âberturà, bem cômo poderá sel
con:ultaclo ou retirado no PoÍtal do5 Jurisdicionados ílo Tribunal de Coiltas dos Município§

do EstaÍlo Íjo Pârá - ÍCM/PA| www,tcm.pà,8ov,br

t0r.JR[Nço cARDOSo SItVA
l,íeíldcnte dà COMISSÃ0 [speciâl dc Licilâçío

Âvtsô DÉ t-tctTAçÃo
PREGÃO Ê|"§TRÔNICO N{ 9,/2022-2608001-p§-SRP-PMSAT - SÊP

A preÍeitura Municipal de Santo Antônio do Íauá, por interfiérlio rlô
(:oríiseáo [spcdâl dQ Llcltâçã(r, torna pÚblk;o quíi às 10h00mlu (dcrz horas) do
dia 2o(vintc) cle outubro cle 2022 {dois rníl e vinte e dois), rEalizará sessão

pública para REGISTRO DE PREÇC)5 parn PREGÃO ELETRoNICo Ne 9/2022'
?608001-Pr-§RP-pMS^1, vi5ôildo o 11[GlS'ÍR() l)t PHtçOS pARA r:VÊr{rlJ^1.. E

TUTURA CONTRATAÇÂO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PABA AQUISIçÃO DE

CESTAS I'Á§I(AS PARA I\TÍ:NDT.R ÀS DÊMANDAS DA 5I1(:RÍ:]'^RIA MIjNIClPAI. DT,

ASSISÍÊNCIA SOCIAL DO MIJNICÍPIO I.}E SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ, CONfOTME

TeÍmo de Referênciâ, mediantê eslleciÍi.ações do edital ê seu, anexos e de

aÇordo côíTt o ílue detelfi)ina â lêgi§laçâo vlgeílte, a reôll2âr-sc através íjo sitio
http://www. bllcompra§,com.

AÍJÊ:RTUR^: 2O/1.O/2.O7.2 ÀS 1O:00H
O [íJital o seus dnÍlxos en(x)Dtlaln-se à ílisposiçâo dos interess.]do§

na sala cla Conrissão Pelnlanente cle Licitação, locâlizada na praça Alcides

l,âÍânhos, Nç 17, (^lto$)- Centro - Santo Ailtônlo do làuá no hoÍário das 8r00hs

ás 12:oolrs, a partir da publlcoção deste Aviso até a dàta anterior àquela

estipulada patô sua abertura, bem como poderá ser consultôclo ou retirado no
portal dor .,urisdiclonõdos rlo lribunel de C<rDta§ doí Mrrni.ilFrio§ dQ Êstaílo do

Pará - ÍCMi/PA: www.tcrr.Pa.gov.br

MARIA WALDELIRIÀ BITIENCOURT DA SILVA CEI

PregoeiÍa

t{. do.unr.rí.' poJu to !e,iltâdü 
^! 

ordtnlrp llêtraili.o oocuilrento àr3inâdo diBilillírenta conÍo$r N1P n0 2.?@'2 étt 24/t8l2OOl
q,e iínkxi r hrÍáetíulúià dt Châvr,, Públk:.! orôlik,n! k:P Àrá!il.

p.{o iidigo 051Í}201210ú?Dlr316
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