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..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de BreJo GraNde do araGUaia-Pa
aViso de LicitaÇÃo

toMada de PreÇos Nº 2/2022-06 FMe
o Município de Brejo Grande do araguaia torna público que realizará licita-
ção, tipo menor preço global. oBJETo: contratação de empresa para a cons-
trução de 02 (dois) muros, sendo um na escola Brejo Grande e o outro na 
divisão de lotes públicos no Bairro Nova Vida, na sede do município de Brejo 
Grande do araguaia, a ser custeada com recursos próprios, conforme dispo-
nibilidade financeira. ABERTURA: 28/10/2022. HORÁRIO: 09h00min. LOCAL: 
Setor de licitação da Prefeitura Municipal. informações e aquisição do Edital: 
(www.brejograndedoaraguaia.pa.gov.br), (www.tcm.pa.gov.br), e no Setor 
de licitação na av. 13 de Maio, nº 272, centro, Brejo Grande do araguaia-Pa.

Fredson Fernando dias
Presidente da cPl/PMBGa

Protocolo: 863150

.
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE CASTANHAL

.

PreFeitUra MUNiciPaL de castaNHaL
aVisos de LicitaÇÃo 

a Prefeitura Municipal de castanhal, por intermédio da Secretaria Munici-
pal de Suprimento e licitação torna público a abertura do Processo licitató-
rio do tipo menor preço por item, na modalidade Pregão Eletrônico SrP nº 
089/2022/PMc. objeto: contratação de empresa especializada na prestação 
de serviço de impressão e confecção de lonas, Banners, faixas, Plotters e 
adesivos, destinado a atender as Necessidades das diversas Secretarias/
fundos, Bem como, instituto de Previdência deste Município de castanhal/
Pa Por Um Período de 12 (doze) Meses. a sessão pública de Pregão Eletrônico 
terá início com a divulgação das propostas de preços e etapa de lances no dia 
25/10/2022, às 09:00 horas). o edital estará disponível nos sites: https://
castanhal.cr2transparencia.com.br/categoria/licitacoes/ www.comprasnet.
gov.br e no e-mail: pregaoeletronico@castanhal.pa.gov.br, a partir da data 
da publicação. sheila Mirian Medeiros Gomes - Pregoeira da Prefeitura 
de castanhal.

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 088/2022/FMs 
objeto: contratação de Empresa Especializada Para Prestação de Serviço de 
Seguro Total automotivo para os veículos (ambulâncias) pertencente à frota 
de atendimento Móvel de Urgência do Samu 192, com inclusão de Seguro 
Para Equipe (condutor/ Passageiro) e Terceiros, Para atender as Necessidades 
da Unidade de Suporte Básico do Samu-192, Neste Municipio de castanhal/
Pa. a sessão pública de Pregão Eletrônico terá início com a divulgação das 
propostas de preços e etapa de lances no dia 24/10/2022, às 09:00 horas. 
o edital estará disponível nos sites: https://castanhal.cr2transparencia.com.
br/categoria/licitacoes/; www.comprasnet.gov.br e no e-mail: pregaoeletro-
nico@castanhal.pa.gov.br, a partir da data da publicação. cleonice da costa 
trindade - Pregoeira/FMs.

coNcorrÊNcia Nº 002/2022/PMc 
objeto: contratação de empresa especializada na veiculação de serviços de 
publicidade para atender as demandas das diversas secretarias, bem como, 
os fundos municipais deste Município de castanhal/Pará. data de início da 
sessão com recebimento e abertura dos envelopes: 30/11/2022, às 09:00 
horas no auditório da Secretaria Municipal de indústria e comércio/SEMicS, 
localizado na av. altamira, n° 850, Bairro: Nova olinda, neste Município de 
castanhal/Pará. Edital: Poderá ser obtido no prédio da PMc, Secretaria Mu-
nicipal de Suprimento e licitação, localizado na av. Barão do rio Branco, n° 
2232, Bairro: centro, neste Município de castanhal/Pará, através do e-mail:  
licitacao.supri@castanhal.pa.gov.br  ou através do site: http://castanhal.cr-
2transparencia.com.br/categoria/licitacoes/. sílvio roberto Monteiro dos 
santos - Presidente da cPL.

Protocolo: 863151
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE GOIANÉSIA DO PARÁ

.

eXtrato de coNtrato
carta coNVite Nº 1/2022-005-PMGP. 

objeto: contratação de empresa de engenharia para construção da casa da 
Despolpadeira, conforme Convênio nº 64/2022, processo nº 2022/56322 fir-
mado entre a Secretaria de Estado de desenvolvimento agropecuário e da 
Pesca - SEdaP e a Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará/Pa. contratante: 
Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará - PMGP, cNPJ: 83.211.433/00014-
13, contrato nº 20220483, valor r$ 262.100,64, contratada: caMPiNa ENGE-
NHaria EirEli, cNPJ: 24.211.235/0001-08. data de assinatura: 10/10/2022. 
Francisco david Leite rocha - Prefeito Municipal.

PreGÃo eLetroNico: Nº Pe 14/2022-PMGP 
objeto: registro de preços para eventual aquisição de peças para manu-
tenção em máquinas pesadas, para atender as necessidades das Secretarias 
Municipais do Município de Goianésia do Pará - Pa, contratantes: Prefeitura 
Municipal de Goianésia do Pará - PMGP, cNPJ: 83.211.433/00014-13, con-
trato nº 20220481, valor r$ 281.863,67; Secretaria Municipal de Meio am-
biente - SEMMa, cNPJ nº 19.998.060/0001-73 contrato nº 20220482, va-
lor r$ 43.220,13; coNTraTada: T & S coMErcial dE PEÇaS lTda, cNPJ: 
15.185.368/0001-49, data de assinatura: 05/10/2022. Francisco david 
Leite rocha, Prefeito Municipal.

Protocolo: 863155

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetroNico: Nº Pe 32/2022-PMGP: abertura em 25/10/2022 
- Hora: 09h00min registro de preços objetivando a contratação de empresa 
para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com repo-
sição de peças nos aparelhos de climatização e refrigeração do Município de 
Goianésia do Pará. o Edital e seus anexos encontram-se disponíveis no portal 
da transparência do Município de Goianésia do Pará, Mural de licitações - TcM/
Pa, E-mail, cplpmgp@gmail.com - cPl e/ou no site www.portaldecompraspu-
blicas.com.br. ailton Ferreira craveiro - Pregoeiro.

Protocolo: 863153

eXtrato de ata de reGistro de PreÇo
ata de registro de preço nº 20220416 oriunda do PreGÃo eLetroNico: 
Nº Pe 28/2022-PMGP: objeto: registro de preço para futura eventual aqui-
sição de material permanente, eletroeletrônicos e mobiliário para atender as 
necessidades das diversas Unidades administrativas do Município de Goiané-
sia do Pará - Pa. contratante: Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará, cNPJ: 
83.211.433/00014-13, empresas vencedoras: a. M. B. farMacÊUTica, co-
MÉrcio, diSTriBUiÇÃo E rEPrESENTaÇÃo lTda, cNPJ: 04.508.780/0001-
36, nos itens: 26, 36, 44, 45, 49, 51, 57, 60, 61, 63, 68, 69, 70, 71, 72, 78, 
89, 90, 93, 94, 96, 98, 105, 107, 113, 117, 118 e 119, Valor r$ 734.057,80; 
aracUa coMErcio dE MoVEiS EirEli, cNPJ: 19.271.852/0001-41, nos 
itens: 12, 67 e 85. valor r$ 338.350,00; aUGUSTUS iNforMaTica lTda, 
cNPJ: 10.433.143/0001-40, nos itens: 2, 19, 20, 21, 22, 27, 30, 31, 47, 
56, 64, 74, 75, 87, 88 e 111, valor r$ 437.339,00; cPM coNSUlToria EM 
GESTao EMPrESarial E VENdaS lTda, cNPJ: 14.437.343/0001-22, no 
item: 24,  valor r$ 356.556,00; f. P. SoUSa, cNPJ: 17.211.614/0001-15, 
nos itens: 3, 4, 5, 6, 8, 11, 13, 23, 28, 29, 35, 38, 41, 42, 43, 52, 54, 55, 59, 
62, 76, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 91, 100, 102, 104, 106, 109, 114 e 115, valor 
r$ 2.950.794,96; iNdUSTria E coMErcio colcHoES orTHoVida lTda, 
cNPJ: 07.628.070/0001-38, nos itens: 99 e 101, valor r$ 164.964,60; JoaBE 
MarTiNSoN, cNPJ: 18.245.570/0001-07, no item: 65,  valor r$ 38.350,00; 
Jr coMErcio E SErViÇoS EirEli, cNPJ: 31.911.796/0001-68, nos itens:  1, 
9, 32, 37, 46 e 53, valor r$ 781.629,26; Plácido E Plácido lTda, cNPJ: 
18.023.458/0001-21, no item: 73  valor r$ 42.900,00; PoNTo iNfo co-
MErcio E SErVicoS dE iNforMaTica EirEli, cNPJ: 08.255.726/0001-87, 
nos itens: 10, 14, 33, 34, 39, 48, 50, 66, 97, 108, 110, 112 e 116, valor 
r$ 276.639,90; ProSPErar ProdUToS EirEli, cNPJ: 30.802.043/0001-51, 
no item: 16, valor r$ 303.676,00; rocHa NorH coMErcio iNSdUSTria 
dE MoVEiS EirElli, cNPJ: 08.408.448/0001-50, nos itens: 86 e 103, valor 
r$ 992.000,00; rT MUlTi SErVicoS EirEli, cNPJ: 23.188.924/0001-69, no 
item: 95, valor r$ 13.420,00; W & J iNSTalacoES E MaNUTENcoES ElE-
Trica lTda, cNPJ: 44.005.946/0001-16, nos itens: 7, 15, 17, 18, 25, 40, 58, 
79 e 92, valor r$ 1.474.328,00. data de assinatura: 19/09/2022. Francisco 
david Leite rocha, Prefeito Municipal.

Protocolo: 863154
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE IGARAPÉ-MIRI

.

PreFeitUra MUNiciPaL de iGaraPÉ-Miri
eXtrato de coNtrato

Processo Nº2022-002-iNeX coNTraTo adMiNiSTraTiVo Nº 059/2022-cPl-
SEMSa-iNEX oBJETo: coNTraTaÇÃo dE SErViÇoS dE aSSESSoria E coN-
SUlToria EM liciTaÇÕES. coNTraTaNTE: SEcrETaria MUNiciPal dE SaÚ-
dE cNPJ: 11.373.369/0001-66 EMPrESa: M. BraZÃo SociEdadE lTda -ME 
cNPJ: 42.654.195/0001-33 Valor: r$ 84.000,00 ViGÊNcia do coNTraTo: 
01/09/2022 a 01/09/2023. NaZiaNNe BarBosa PeNa - ordeNadora

Protocolo: 863156

PreFeitUra MUNiciPaL de iGaraPÉ-Miri
eXtrato de reGistros de PreÇos

oriGeM: PreGÃo eLetrÔNico Nº 025/2022
objeto: registro de preços para futura e eventual aquisição de Material Elé-
trico para iluminação Pública, para atender as necessidades da Prefeitura Mu-
nicipal de igarapé-Miri e suas Secretarias Municipais.
Vigência da ata de registro de Preços: 12 (doze) meses, contados a partir de 
sua assinatura.
data da assinatura: 07 de outubro de 2022.
Empresas/cNPJ/itens: fENiX coNSTrUÇÕES E locaÇÕES dE MaQUi-
NaS lTda, cNPJ n° 38.090.360/0001-02, iTEM: (02 r$ 110,00. EMPrESa 
M&r SErViÇoS E locaÇÕES lTda, cNPJ n° 26.038.767/0001-01, iTEM: 
(012-r$ 16.000,00. EMPrESa NicolaS G dE MacEdo & cia lTda, cNPJ 
n° 04.551.555/0001-82, iTENS: (001-r$149,98; (003-r$169,98; (004-
r$69,98; (005-r$57,98; (006-r$89,98; (007-r$89,98; (008-r$89,98; 
(009-r$174,98; (010-r$74,99; (011-r$74,98. roberto Pina oliveira 
Prefeito Municipal.

Protocolo: 863157


