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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABET DO PARÁ

ÊXTRATO DE CoNÍRATO Nf 168/2022 " pMstp

otJ.,ETO: Conlratrçlio dír oúlÍ,resit de en8(Jnharia F,ârá oxoilltâr 05 serviço§ d(
requilificíção de área para lnstâlaqrão de parque urbáru ílorerlal, no Muníciplo de sânta

Izôbel do Pará, tendo [omo base o Convênio ne !89/2022, celebíado entre â prefeitura

Municipal de Snnta lzabel do Pará e a Secretaria cle Estado de DÊcenvolvimento urbano e

Obras Públicos ....5[DOp; CcINTRATADAT AOKI & SOUZA ÊNGINllARlA tÍDA " EPP, inscrita no

CNPJ N" 2X.250.518/0001-09, Contrato n' r68/t022 PMslPi VãloÍ do Contrato: R$

3.2.99,81.6,84 {três Íiiltriirs, dux{r1oe q sêssenta s nove rnil, oltocentos c d(ilírs$íris toâls 0

oltenlâ e quatrô cêntavos), Vi8ência do (:ontÍâto é dê 1) (dô?ê) rnesê9, ou sPia, ílê

0Í'/1.a1202.2 a 061:1012023, Datô de assinâtura do contrato: 06 de out{bro de 2022.

IXTRATO DE CONTRATO N9 16712022 - PMSIP

OtlJilO: ContrataçáD de empresa de engenharia parà executar os serviços de

reurbanização da entrâda da cidade, no tulunicípio cle srnta lzabel do pará, tendo como
lrase o Corlvôr1io ne 25412022, celebrado ontre a Preíeitura l,'lurlicipal de Santa lzabel do

Párá e a secreteria dc Estado de D(reenvolvimento Uúano e oblas Pública§ -.. sÊDoP;

C0N'IÂÀ|)\UA: PAVIMIX PAV|lvl[Nl^ÇÁ0 & CONSIRUçÃQ rIoA'rPp, iD§çritR n0 CNPI N'

19.099..t44l0001-28, Contrôto n" 7(i'1121122 I'Msll'; valor do contrato: RS t,.424.190,81

{cínco nilhões, quatrocêntos e vinte e qu}tro mll, cento e noventü reaí§ e oitentâ e uÍn

centavos). Vigência do contrato é de 12 {doze) mere§, ou seja, de 04110/2022 B

OA/10/2o23. Data de assinatura do contrato: 04 de outubÍo de 2022.

AVISO DÉ LICITAçÁO

TOMADÂ DE ,,REçOS NO 11/2O22.PM5IP

A Profoituril Municipdl dé sánta luabel do Pôrá, torna pÚblico quê realizaíá

licitôçáo na Modalidade lbmôda de Preços. que tenl como objeto ü Contrataçâo de

Lmpresa .le Engenharia Para Executâr a CorlclusAo da Construção dà Escola do BairÍo do
'fdânírulo do lúunl.Jplo de Sailtâ lrabel do l'ârá; À Sessão Púhlká arcnteçerá às 09i30 hs

clo dia 24 cle outulrro de 2022, na sala de reunião da Comi!5iio Penranente de Licítaçào

b(alhadà Íá Àv, Dâ Rep(bll(i nç 1613, bêirro do Irlángulo, Sànta lrabel do Pârá. A integra

do Editol poderá ser adquirida no site do TCIú-PA http://8eoobras.tcm.pô.6ov.br,
(www.tcm.tlà,gov.br) e oâ slla de licitaçôes dâ PMSIP.

ROSINALDO FERNEIRA DE FRIITAS
t)residente dà Cpt./pMslp

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA T,O PARÁ

AVISOS DE tlClÍAçÃO DESIRÍÁ
PRÊGÂO PRÉSÉNCIAT SRP NU 11/2022

Atrâvó5 da SecÍetâria de Administraçâo ê [inanças, tornâ público que â licitâ9ão

reali:rda no \)ia 2ll}gl2.O22, à§ 09:30hs, nà Írndàlidàde de l're8aio Presênclal SRf il?

L811022, cofr objeto: contrataçiio de Emprela Para Aquisiçilo cle Íubos de Concreto e

Tubos de Pead Corrugados, Clestinado a atender as nece5gidacles da PÍeÍeitura Municipal

de Sant.r Luzia do Pará, íoi collsicleradâ DESERÍA, crrl rarão íla nãu corrlparecimeDto rie

loteressôd0s.

PRTGÃO PRESÍNCIAt SRP Nq 18/2022

Através dâ Sêcretãria de Àdministrâçáo e Ilnflnças, tQrna público que a lk;itaçâo

reôlizada no dia 2f/o912022, à5 14:30hs, na modallclsde de Pregão presenciôl sRP ne

1812022, con\ objetol ContÍatação cle Empresa para o Foínecimento de Marmitex

Dpstlilados âtêndor as necossidades dâ ProfL"itura e Delnals s§cretarias/Fundo§ Municipais

de Santn L.uzia do Pâril, foi cônslderôda t)li§$RlÁ, fin ra?ão do nào [orÍrpârocimcnlo do

inteÍes5ados,

ToMADA DE PREçOS SRP Ne 812022

Atravé! da secretariô dê Adminlstração e Finônçàs, torna público que ô licitaçâo

reãlizada no dia ogl}S/2022, às lo:oohs, ns modàlidadc de Toma de PÍeços ns 8/2022,

conr obj0to: Corltratação dc Empíesa fspocializada pârà o Scrvi§o d(l Condulão de

Credre/Prê-Escola 002 - Ctcolâ lnfântll - 1'lÊo C 110v Ne$te MunirJpkr de sônta l.uriô do

Pará, Íoí considerôdô DESERTÂ, em Íazâo do não comparecimento de interêssôdos'

F. San!â t.uzia do Patá/P^, (i de outuhro de 2022'
ÊDIELMA RAMOS CANÍO

Pregoeira

PREIEITURA MUNICIPÂL DE §ANTÀ MARIA DO PÀRÁ

RE§UTTADO DE JULGAMENTO
coNcoRReNcla Ne 3/2022-00001.

objeto: Refoírna câilteiro Centrôl - 3'000 MetÍos dê C:anteiro' no

Município de Sonta Marid do Paró, no5 Termos do Convênlo ne 2Q22/19439L,
cêlebrado Errtre secretãrla de Estado dE Desenvolvimento e Obras Públicas'
Sodop ê o Município do sánta Mãriâ do Pârá, CorfÔrrrle CoÔdiçõês,

Quântidades e fxigên(ias E§tât elecidâ5 Ne§te [ílitil e $e(s Ancxo§ 
^ 

(:oÍrll§sãí)

perrnanente de l.icitação do Município de Saniâ Mirriâ do Pará/pa, por nlelo do

Presiciente, torna púi:lico o reculiado do iulgamento da coNConRÊNCIA Ne

3,/2022-0001, de INABILITAçÃo das licitartes: f.S Barbosa Servíços e Locacoe5

Lidà " Crpi: 10.045.9:t3/0001-47 E c s S construção e Trarltportír Eiícli cNPJi

29.60J,1ôb70oo1-1.8, Íôcê a inob§ervâncla ao exltido no lnstrumenlo
convocatório. nos termôs clo qLle constam na ita dl lessiio pública'

Consicleranclo o clisposto l1o item 43 do edital que trata "Quanclo todôs as

licltantes forem itrabilitadas ou toda§ as propostas forem cle5(lassificôÍlês' ü

Coínissãodêl.i(itaçâopoderlifixaràsllcitantesopra?ode08(olto)diasútêls
paíà ôpreseotação cle nova doctríneotação e/Ôu dê otltÍàs pÍopostas'

escoímada! das câu5as referida5 nals concliçôes ânteriores" Dêsta feita fica

conceclido o prazo cle 08 (oito) diôs útei§), contados desta publicaçôo paro ag

licitantes F,S Barbosa Serviços E Locacoos Ltda " Crlpji 10 045'933/0001'47 E C

s S Construç;lo § Trí,nsporte liircli CNPJ: 29603'169/0001-18' ílprosínÔlôrÁirrr

juilt(t a Cotnissão dc t.icitflção doçurYlentaçâo têferÊnl'e âs qrê derôrn caulia a

irufrgrltfnÇÃo das reÍerlda§ llcitantes, lnfoÍmamos que Ô não âtendimento no

prazo fixado, ôcarretaro nô preclusão do respectlvo direito' Diante de todo o
exposto, fica desiBnada as abefiura5 dos envelopes contcndo as propostas paro

o dla 20 de (,utubro d§ ?-0t2 às X.0:00 horas, f,§ lÔcal prêvisto Ílo lÍlstr(líneÍ)to
(onvocatí5rio para abertura do certamê'

santã Môrid do Paráll)ô. (i de Qutubro de 2022

CARI-OS CI.É:BÍ:RSON TERREIRA OA SIIVA
Fre5idente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM

EXTRATO OÊ CONTRATO

CONI'RArO Nq 03r)/?02)-SIMAt'. Ohjeto; c()ntÍala{:ão rie ernpresa e$pe(ialilàda Pira
prestação de Sorviços de Dedetizaçâo, Desratização c Limpera de caixas d'água. Pâftes:

Se(Íctâriâ Municipàl de ÂSricultuÍa e Pe5(a e Nopragas contrdê AÍrú)iental ltílâ. Rs

44.365,00 {quarenta e quatro mil, tÍezento! e sessentô e cinco mil reais). Vi8ênciai

05 / t0 12022 a 05 / 70 /2023.

AVrSO OE SUSPENSÃO

PREGÃO ÊIETRÔNICO N§ 2Ol2O2z"SEMSA,

Objakr: Contratação d0 Empresa [speci,]llzadã Para Exccução de Servlços

Contlil(âdo de Deslnsetiíàçâo, 0edetirôçâo, DesÍâtlrâção, 0escupinlzaçãQ ê 
^§senlelhâdos.tliminar e l,revênir a PÍolífêrâçáo de Baratas, Cupins, FormiEas, Mosqultos e outrog

lnsetos, Aracnídeos Entre Outros e nato5 e Limpeza de forÍo da Secretaria Municipal de

sàúde, Utridâdês 0á5ica de S!úde e cenoo de Refeíência, ern Saúde. Motivo do Evento de

SusfÍrilsão: Im râx;jo do podido dt] prâ?o do Sêtor rírquisilant$, para rtl§porrdor

tÊ(nicnnsnte â lmpuunação. 
^ 

rlova dôta da sessão pública será inÍormada, atravé§ dor

rnesm05 mcio, de divul8açiio utilizadoS anteriormentc.

Santarém/Pa, ei de o(tubro de 2022

GLEDSON ESMITLY SOIJSA BENTES

PregociÍo

SICRITARIA MUNICIPAL DE TRABALI.IO I ASSISTÊNCIA SOCIAL

AVISO OE LICITAçÃO

PREGÃO ELITRÔNICO SRP N9 11/2O22.SEMÍRAS

Atoi Pregão Eletrônico SRP t'le 011/2022'SÊtulTRAS Objeto: futura (ontràtaçâo

dc rÍrrprcsa(í) prcstâdora(s) de $ervlços dc à8en1t intrgradoÍ dc e§tágio, vl§â,rdo a sokrção

e ô administÍaçôo cla concessão de estágio ia secÍetaris lúunicipal de Írabalho e

^§sislêrÇla 
Soçial, l\rbllÇâção rjo f.dltêl: 10/|Ol2U-l no êndereço eletrônkr:

www,portôldecompÍaspublic05.conl.llr E www sontarenl pa,Sov,br, Abertura das propo§tas:

21h012021 às 09h30min.

CLÁUDIA RTGINA QUEIROZ RIIS
Fre0oeiÍe

SECRETARIA MUNICIPAL DÊ CULTURA - SÉMC

EXTRATO DE CONTRATO

coNÍnATo Ns 0t1/2022, Ne 012, 013,/2022 - SEMC - Pregão Eletrônico sRP ne oo3/2022'
SEMC. Contratante: Secretariô Municipal de CultuÍa CNP.I:05.182.233/0015-71. Obieto:

(ontratôçáo cle Empresa {s) E§pecializâda (§) para preltação de serviço de Locaçáo de

lluminaçáo de Grande Porte, Som de Grande FoÍte, Íenda, Bnnheiro5 Químícos, Pôlco clua'

Àg'ras, àalnel de Led, Arquibancada, Dlsciplinadores, Bàrricada e Trio Elétrlco pàra âtender

às necelsidades em eveilto§ realizados Jrela Secretariâ Municipal de (ultuÍa no Municittio

de §antôÍéryr - l>À. contrôtóda PAI.,IINHO PítOt)trçÕÉ:S E tXtcl.,(:(1ts MUslcAl§ cN').li

22.9s?.623/0001'40 itensi 01. 03'ocr,ol,og,O9,10,11 e 7)-, t:(,ttt o valor e§tiütâdí)

R9623.215,00 (eírhQrrtos c vinte trôs mil, duztlnlos rl tluinzê ÍéÜis), Tl COMERCIO li

5IRVIçOS 0E MIDIA ElRELI, CNPJ: 13.391.518/0001'4!,, itens :04 e 05, Çoín o valor

ertinrido n$ 81.538,00 {oitcnta e um nlil quinlrentot e trinta c oito reair) VllT SERVIÇoS

E EVINTOS ElRELtl CNPJ: 34.307.994/0001 05 item: 02, corlr o valor estinado R$ 17 450,00

(dezessate mil quatÍocentos e cinquenta reais) Vi8ônciar 05/70/2022 A 05110/?023. Luis

Albertc Mota FiSuêira, secretáÍio Muni.ipal de cultura

PREFEITURA MUNICIPAL DE 5ANTO ANTONIÔ DO TAUÁ

AVISO DE tlClTAçÃO
ÍoMADA DE PREçOS Ne 2/2022-160900iI-ÍP- PMSAT

A Í)réfeiturr Munhiíal de Sarlo 
^rrtônlo 

do I'âuá, por lnterrnédio da Co[]]§são

lspecial de l.ií;itâ!:ào, tQrna ptiblirn que às 08h30írin (oito e meia) do diâ 24(viIte e

qriarl«r) r!e outubro de 2022 {(tols rnil e virltê e dol§), Ieali?ará sê§sâo 11úhlica pôra

t:orvtlú pr: pRtlços [Jç 2/20?2-1ti0$001.rP- l)MsÀl', visãildo a coNrRÀtÁçÁo DÊ.

rlMÍ,R[§A Dt r,N(i[irH^RIA pÂ,tA [xÊct.]ÇÃo DH SliRV|ÇOS D[ C0Í']5iRtJçÃo Ut [s',tRAÍ)AS

vrcrN/\ls No Ml.JNlc[Plo D[ sANlo ÀNTôN|O D0 lÀtJÁ, conforÍre leímo de llcfcrÊn(]iâ,

mêdiante espcciÍicações ílo cdital e seus anexos e de a«lrtlo í;otrl o que deterf]iná a

leúirlâçàíl viBente, d realirâr-sc al.ravés do sítlo http;//www,blk;omprâ§,cQrl.

^BlRTriÍtAí 
2411.0h022. Às 08;30H

0 f.ditâl e seuí âncxos cncontíatrLsê à disposição dos iÔteÍes§fldos na §alfl ílâ

Comirs§o PeÍmünente dfl l.lÇitação, lor:aliz;lda na Prâçâ /\lqides l)itrânhos. Ne 17, (Alto§)-

(:êntro - santí, Antônio do Íauá no horàrio dà! B:00hs ás 12:00h§, a pârtir dn publicação

deste Àviso ôté ã data anteriQr aquela estlpulada para 9ila aberturô. bem como poderá ser

consultado ou retirado no PQrtâl cloÍ Jurlsdicionadol do Tribunal de coiltas dos t\4unícípio5

do E$tilrlo do Pará - Tctul/Pil; wwlv.tcm,pa,gav.br

LOt.lRrNçO CAÍtDOSO SITVA

t,ínsidente da COMI§5ÃO Eep«:iâl de Li(iliâção

Âvlso âÊ LlclÍAçÃÔ
PRÊ6ÃO EtETnÔNrcA Nq S/2022-2608001-pg'SRP'PMSAT ' SRp

A Freíeitura Municipâl de santo Âr]tônio do Taluá, poÍ lnterflédio dô

CorÍrissão E$pociâl dQ l.lcltação. torna público que às 10h00trrln {íicz horas) do

dia 20(vinre) cle outubro cle 2022 (dois míl e vinte e clois), rêalizará sessão

pública para RE6lsTR() DE PREÇos pâra PREGÂo ELllRÔNlco Ne 9/2022-

lcogoot-pr--s«p-prus^1, vissndo o RÉ615ÍR() DÊ PRtçOS PARA l:VÊNl1J^l' E

rúrúnÀ cor.rrnnracÂo DE EMPREsA EsPEcTALIZADA PARA AQUISIçÃo DE

CESTAS I]ÁSICA§ PARA ATÊNOER AS DÊMÀNI]AS DA g':CRÊ]'ARIA MUNICIPAI. I]É'

ASSISIÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ, CONÍOTMC

Íermo de Referência, mediante e§pecificãçôes do edital e seus anexos e de

âfi)rdo coÍIr o iiue deter$ina ô leP,i5laçâo vl8eilte, a reâlizêr-5e t[íavés do slrio

http://www.bllcomPras.com.
Áíj[.RTL'RA: 20/1.O12.O22 ÀS 10,00H

O Erjittrl e seus anexos {rnra)ntrrll}s(r à disposição do§ intercssadog

na sala clâ Comisslio Permanente de Licitaç:!o, locâlizada lla Píôça Alcides

PêÍonhos, Nt 17, (^lhs)- Cêntro - Sârlto 
^ntônlo 

do 1auá no horário dae B:o0hs

ás 12:oolrs, a partir da publicação desto Aviso àtó a dãta anterior aquelà

e5tipulada parô sua ôberturo, bem como poderá ser consultôdo ou retirado no
p,rial tl.s.lurisrJk;iona<jels dQ trlt(nâl de contas do§ Mlrrli'llfio$ dQ çstêdo dí)

Pará - TCM/PA: w\/w.tcm.Pa.gov.br

MARIA WALDELIRIA TJITTENCOURT OA SILVA CEI

FregDeira

Bh do.utrrêilts pod4 ,r' ve,ifiüádo ío Btdex{o elüuÕni'o

lno://www.in.go!.brliularli.idade.httrl, ptío {ídigo 0530202210í70Ú116

DocanrêÍno r$inúdo diSlrlíÍrntê (onÍooÍ tulp no !-2&'2dtt24/nU20Ol,
qrê inlljhri I hí,rê§ndlurJ dlr Ciavlr Pribltrú orôtil'n' (P lriliÍ'


