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aVisos de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 00056/2022

o município de são domingos do capim através da pregoeira, torna 
público o processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico do tipo me-
nor preço por item que versa sobre o rEGiSTro dE PrEÇoS Para SEr-
ViÇoS dE coNfEcÇÃo, iNSTalaÇÃo E rEcUPEraÇÃo dE ESTrUTUra, 
cHaPa E GradES dE fErro, ViSaNdo aTENdEr aS NEcESSidadES da 
SEcrETaria dE adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS do MUNicÍPio dE SÃo 
doMiNGoS do caPiM/Pa. a data do recebimento e abertura das propostas 
e documentos de habilitação será no dia 11/08/2022 às 08:00 horas no 
sistema comprasnet. o edital estará disponível nos sites: https://saodo-
mingosdocapim.pa.gov.br/categoria/licitacoes/ e www.comprasnet.gov.br 
e e-mail: licitacaosdc2022@gmail.com, e também poderá ser obtido no 
prédio da prefeitura, sala da comissão Permanente de licitações (cPl) lo-
calizada na av. dr. lauro Sodré, nº 206, centro, São domingos do capim/
Pa, cEP: 68635-000, nos dias úteis, no horário de 07:00hs às 13:00hs a 
partir da data da publicação.

aVisos de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 00060/2022

o município de são domingos do capim através da pregoeira, torna 
público o processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico do tipo me-
nor preço por item que versa sobre o rEGiSTro dE PrEÇo Para aQUiSi-
ÇÃo dE SUPriMENToS E iNSTrUMENToS MUSicaiS, EM aTENdiMENTo 
aS NEcESSidadES daS SEcrETariaS dE EdUcaÇÃo do MUNicÍPio dE 
SÃo doMiNGoS do caPiM/Pa. a data do recebimento e abertura das pro-
postas e documentos de habilitação será no dia 10/08/2022 às 11:00 horas 
no sistema comprasnet. o edital estará disponível nos sites: https://sao-
domingosdocapim.pa.gov.br/categoria/licitacoes/ e www.comprasnet.gov.
br e e-mail: licitacaosdc2022@gmail.com, e também poderá ser obtido no 
prédio da prefeitura, sala da comissão Permanente de licitações (cPl) lo-
calizada na av. dr. lauro Sodré, nº 206, centro, São domingos do capim/
Pa, cEP: 68635-000, nos dias úteis, no horário de 07:00hs às 13:00hs a 
partir da data da publicação.

Maria Jose Bastos do aMaraL
PrEGoEira

Protocolo: 832768
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO FÉLIX DO XINGU

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo FÉLiX do XiNGU - Pa
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico 050/2022 - srP
rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra E EVENTUal aQUiSiÇÃo dE adUElaS 
dE coNcrETo coM diMENSÕES dE (2,0X2,0) E (3,0X2,5) METroS, Para 
aTENdEr a dEMaNda da SEcrETaria MUNiciPal dE oBraS. abertura: 
09/08/2022 às 09 h30m. EdiTal: departamento de licitações na sede da 
Prefeitura no Endereço: avenida 22 de março nº. 915 - centro no horá-
rio das 7h30m às 12h00m. e-mails licitação.pmsfx@hotmail.com; https://
www.portaldecompraspublicas.com.br/18/.

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

Protocolo: 832770
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO JOÃO DE PIRABAS

.

MUNicÍPio de sÃo JoÃo de PiraBas
PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo JoÃo de PiraBas

aViso de HoMoLoGaÇÃo e adJUdicaÇÃo
a PreFeita MUNiciPaL de são João de Pirabas/Pa, torna público 
o resultado da licitação após análise da documentação apresentada e jul-
gado o recurso administrativo interposto, satisfazendo a lei e ao mérito, 
HoMoloGo E adJUdico o Processo administrativo nº 09050001/2022 
- PMSJP que deu origem ao processo licitatório na modalidade coNcorrÊ-
cia nº 001/2022, cujo objeto consiste na PaViMENTaÇÃo aSfálTica da 
rodoVia Pa-324, TrEcHo dE 18,7 KM, coMPrEENdido ENTrE rodoVia 
Pa-124 (Vila dE SaNTa lUZia) E Vila dE JaPErica, ZoNa rUral do 
MUNicÍPio dE SÃo JoÃo dE PiraBaS/Pa, em conformidade com o Edital 
(Projeto Básico), tendo como vencedora a empresa MaiS BraSil coNS-
TrUTora EirEl, cNPJ:26.916.786/0001-85, vencedora do único lote 01 
tendo o valor total HoMoloGado para o processo de r$ 28.300.687,57 
(ViNTE E oiTo MilHÕES, TrEZENToS Mil, SEiScENToS E oiTENTa E 
SETE rEaiS E ciNQUENTa E SETE cENTaVoS), considerando os termos do 
processo e determino aos setores competentes as providencias que o caso 
requerer. data da Homologação/adjudicação: 26/07/2022. ordenador de 
despesas: KaMiLY Maria Ferreira araUJo, Prefeita Municipal 
de são João de Pirabas/Pa.

Protocolo: 832771
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo MiGUeL do GUaMÁ/Pa
aViso de HoMoLoGaÇÃo

a Prefeitura Municipal de são Miguel do Guamá. resolve homolo-
gar em favor da empresa: rocHa & rocHa Posto eco coMBUsti-
Veis Ltda, cNPJ: 25.211.604/0001-08, valor r$ 968.514,69 (novecen-
tos e sessenta e oito mil, quinhentos e quatorze reais e sessenta e nove 
centavos) referente ao Pregão Eletrônico  nº 040/2022, Processo adminis-
trativo nº 00000097/22 que tem por objeto:aquisição de 122.133,00 litros 
de combustível tipo óleo diesel s-10 para  recuperação de 112,376 km de 
estradas vicinais, conforme convênio nº 115/2022  celebrado entre a Se-
cretaria de Estado de Transportes - Setran e a Prefeitura municipal de São 
Miguel do Guamá/Pa. data da Homologação 27/07/2022.

aViso de HoMoLoGaÇÃo
a Prefeitura Municipal de são Miguel do Guamá. resolve homologar 
em favor da empresa: e.s. Materiais de coNstrUÇÃo Ltda, cNPJ: 
23.158.220/0001-43, valor r$ 4.002.388,20 (Quatro milhões, dois mil, tre-
zentos e oitenta e oito reais e vinte centavos) Empresa facoN coNSTrUÇÃo 
E ENGENHaria EirEli, cNPJ: 27.984.045/0001-02, Valor r$ 1.261.954,90 
(um milhão, duzentos e sessenta e um mil, novecentos e cinquenta e quatro 
reais e noventa centavos) referente ao Pregão Eletrônico  nº 033/2022, Pro-
cesso administrativo nº 00000074/22 que tem por objeto:registro de preço 
para futura e eventual aquisição de materiais de construção,  ferramentas e 
hidráulicos, objetivando atender as necessidades das Secretarias municipais 
de infraestrutura e Urbanismo, Saúde e Educação do município de São Miguel 
do Guamá/Pará. data da Homologação 06/07/2022.

eXtrato de ata de reGistro de PreÇos
ata de registro de Preços nº 024/2022 Pregão eletrônico srP nº 
023/2022 objeto: registro de preço para futura e eventual aquisição de 
materiais de construção,  ferramentas e hidráulicos, objetivando atender 
as necessidades das Secretarias municipais de infraestrutura e Urbanismo, 
Saúde e Educação do município de São Miguel do Guamá/Pará.  Vigência: 
12 meses. data da assinatura: 06/07/22. contratante: Prefeitura Municipal 
de São Miguel do Guamá cNPJ 05.193.073/0001-60, coNTraTadoS: E.S. 
MaTEriaiS dE coNSTrUÇÃo lTda, cNPJ: 23.158.220/0001-43, valor r$ 
4.002.388,20 (Quatro milhões, dois mil, trezentos e oitenta e oito reais e 
vinte centavos) Empresa facoN coNSTrUÇÃo E ENGENHaria EirEli, cNPJ: 
27.984.045/0001-02, Valor r$ 1.261.954,90 (um milhão, duzentos e ses-
senta e um mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e noventa centavos).

eXtrato de ata de reGistro de PreÇos
ata de registro de Preços nº 026/2022 Pregão eletrônico srP nº 
033/2022 objeto: registro de preços para aquisição de materiais esporti-
vos objetivando atender as necessidades da Secretaria municipal de Educa-
ção e Secretaria municipal de Esporte, cultura, lazer e Turismo do municí-
pio de São Miguel do Guamá/Pa.  Vigência: 12 meses. data da assinatura: 
27/06/22. contratante: Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá cNPJ 
05.193.073/0001-60, coNTraTadoS:  E da cruz Santos comercio e Ser-
viços Eireli, cNPJ: 17.618.821/0001-99, Valor r$ 202.442,00 (duzentos e 
dois mil, quatrocentos e quarenta e dois reais), Exitus comercial Produtos 
e Serviços ltda, cNPJ: 14.163.479/0001-91, Valor r$ 21.679,50 (vinte e 
um mil, seiscentos e setenta e nove reais e cinquenta centavos), Jurandy 
f. ramos, cNPJ: 34.595.314/0001-04, valor r$ 575.497,51 (quinhentos 
e setenta e cinco mil, quatrocentos  e noventa e sete reais e cinquenta e 
um centavos), luiz Tadeo damaschi, cNPJ: 01.424.128/0001-45, Valor r$ 
10.985,92 (dez mil, novecentos e oitenta e cinco reais e noventa e dois 
centavos), Sabrina Bueno Pisano 03492002030, cNPJ: 44.262.263/0001-
44, Valor r$ 26.987,80 (vinte e seis mil, novecentos e oitenta e sete re-
ais e oitenta centavos), Tecbol ltda, cNPJ: 27.183.604/0001-77, Valor r$ 
69.530,00 (sessenta e nove mil, quinhentos e trinta reais).

eXtrato de iNeXiGiBiLidade LicitaÇÃo
a Prefeitura Municipal de são Miguel do Guamá, em cumprimento da 
ratificação procedida pelo  Secretario Municipal de Finanças, faz publicar o 
extrato resumido do processo de inexigibilidade n° 6/2022- 0015; oBJE-
To: contratação de serviços especializados em eventos, com apresentação 
da banda Babado novo (23/07/2022), uma das atrações do festival de 
Verão de São Miguel do Guamá, promovido pela Secretaria Municipal de 
Esporte, cultura, lazer e Turismo. faVorEcido: J d Produções e eventos 
eireli. Valor: r$ 80.000,00 (oitenta mil reais). fUNdaMENTaÇÃo lEGal: 
art. 25, inciso iii, da lei nº 8.666/93 dEclaraÇÃo dE iNEXiGiBilidadE: 
emitida pela Presidente da CPL e ratificada pelo Sr. Paulo Henrique de Car-
valho Vieira, na qualidade de Secretario Municipal de finanças.

eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº:20222844 ; oriGeM: iNeXiGiBiLidade Nº 6/2022-0015; 
coNTraTaNTE.: Prefeitura Municipal de São  Miguel do Guamá; coNTra-
Tada(o): J d Produções e eventos eireli; cNPJ: 34.455.997/0001-96; oB-
JETo:  contratação de serviços especializados em eventos, com apresen-
tação da banda Babado novo (23/07/2022), uma das atrações do festival 
de Verão de São Miguel do Guamá, promovido pela Secretaria Municipal de 
Esporte, cultura, lazer e Turismo.Valor ToTal: r$80.000,00 (oitenta mil 
reais); ViGÊNcia: 20 de julho de 2022 a 31 de julho de 2022.

eXtrato de coNtrato
contrato Nº: 20222817 origem: PreGÃo Nº 026/2022 contratante: fun-
do dos direitos das crianças e adolescentes contratada: PEG PaG coMEr-
cio dE aliMENToS EirEli objeto: aquisição de água mineral, gelo em 
escama, recarga de gás (glp) 13kg, objetivando atender as necessidades 


