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..

MUNicÍPios
.

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ABEL FIGUEIREDO

.

aViso de HoMoLoGaÇÃo
PreGÃo eLetroNico Nº 9/20222-030 - PMaF

a Prefeitura Municipal de abel Figueiredo, no uso de suas atribuições 
legais, torna público para o conhecimento dos interessados que HoMolo-
GoU o resultado de licitação em referência em favor da empresa: aUTo 
PoSTo Wr EirEli cNPJ: 5.033.773/0001-03, - Valor Total r$ 374.801,86 
(Trezentos Setenta e Quatro Mil oitocentos e Um reais e Sessenta e Seis 
centavos) os autos se encontram com vista franqueada aos interessados.                                                                      

abel figueiredo, 04  de  JUlHodE 2022.
aNtoNio dos saNtos caLHaU

autoridade competente
Protocolo: 823765

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE AFUÁ

.

eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
O presidente da Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de 
afuá, no uso de suas atribuições legais e considerando a matéria constan-
te no processo administrativo, faz publicar o extrato resumido do processo 
INEXIGIBILIDADE Nº 13/2022, ratificada em 12/05/2022, para a contra-
tação de empresa para prestação de serviços técnicos profissionais espe-
cializados de assessoria e consultoria Jurídica nos assuntos de interesse 
da Prefeitura Municipal de afuá, suas Secretarias e fundos Municipais, ob-
jetivando representar o Município nos processos e procedimentos judiciais 
e/ou administrativos vinculados, por um período de 12 (doze) meses, de 
acordo com Termo de referência, no valor global de r$ 276.000,00, em 
favorecimento da empresa PiNHEiro & PENaforT adVoGadoS aSSo-
ciadoS, inscrita no cNPJ sob o nº 16.525.583/0001-04, com fulcro no 
artigo 25, inciso ii, §1º, combinado com o art. 13, incisos iii e V, da lei 
federal nº 8.666/93.

eXtrato de coNtrato
contrato administrativo nº 1660/2022; Inexigibilidade de Licitação 
nº 13/2022; objeto: contratação de empresa para prestação de serviços 
técnicos profissionais especializados de Assessoria e Consultoria Jurídica 
nos assuntos de interesse da Prefeitura Municipal de afuá, suas Secretarias 
e fundos Municipais, objetivando representar o Município nos processos e 
procedimentos judiciais e/ou administrativos vinculados, por um período 
de 12 (doze) meses, de acordo com Termo de referência; contratada: 
PiNHEiro & PENaforT adVoGadoS aSSociadoS, inscrita no cNPJ sob o 
nº 16.525.583/0001-04; Vigência: 13/05/2022 à 12/05/2023; Valor Glo-
bal: r$ 276.000,00;
ordenador de despesa: odiMar WaNderLeY saLoMÃo

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetroNico Nº 007/2022 - srP

objeto: registro de preços para aquisição de Embarcações conforme conve-
nio Plataforma+Brasil n° 908678/2020 União, por intermédio do ministério da 
agricultura, pecuária e abastecimento/mapa e município de afuá/Pa.
abertura: 15/07/2022, às 09:00 horas no endereço eletrônico: www.com-
prasgovernamentais.gov.br.
Edital está disponível no site www.gov.br/compras e site: www.afua.pa.gov.

afuá/Pa, 01 de julho de 2022.
MÁrcio aNtoNio Ferreira NerY

Pregoeiro
Protocolo: 823768

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ALTAMIRA

.

MUNicÍPio de aLtaMira
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 038/2022 
com o objeto: futura e eventual aquisição de insumos para utilização nos 
serviços de conservação de pavimentos viários - “tapa - buracos”, visando 
suprir as demandas da Secretaria Municipal de obras, Viação e infraestru-
tura do Município de altamira/Pa, em suas atividades de serviço de ma-
nutenção do sistema viário de altamira no que compreende pavimentação 

com revestimento asfáltico. data de abertura: 15/07/2022 as 10h (horário 
de Brasília).  local de abertura: www.portaldecompraspublicas.com.br.
editais disponíveis: Site de Prefeitura de altamira - https://altamira.pa.
gov.br/ Mural de licitações - TcM/Pa, Portal compras públicas e no setor de 
licitações - Setor de Suprimentos e Serviços: rua acesso dois, 530 Bairro 
Premem - altamira, Pará.

claudomiro Gomes da silva
Prefeito Municipal

Protocolo: 823770
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PREFEITURA MUNICIPAL 
DE AURORA DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aUrora do ParÁ
retiFicaÇÃo 

Na publicação da Concorrência Pública nº 3/2022-002. a comissão 
Permanente de licitação do Município de aurora do Para/Pa, por meio da 
Presidente, retifica a data designada para abertura dos envelopes contendo 
as proposta do processo de licitação na modalidade concorrência Públican° 
3/2022-002. objeto: contratação de empresa especializada na construção 
da orla do rio coité no município de aurora do Pará, conforme convênio 
91/2022 - SEdoP, de acordo com projetos, memorial descritivo e plani-
lhas orçamentárias. Publicada no d.o.U seção3 N° 119 pagina 225, data 
27/06/2022, doE/Pa N° 35.022 página: 117, data: 27/06/2022 e diário do 
Pará caderno economia B10 data: 27/06/2022. oNde se LÊ: 29 de julho 
de 2022 às 08:30hs. Leia-se: 28 de julho de 20212 às 08:30hs. Perma-
necendo inalterada as demais informações contidas na publicação anterior. 
Vilani cristina Santos Prestes - Presidente da comissão.

Protocolo: 823773
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PREFEITURA MUNICIPAL 
DE BARCARENA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de BarcareNa
aViso de HoMoLoGaÇÃo e adJUdicaÇÃo 

coNcorrÊNcia Nº 3-010/2022 
Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, o Exmo. 
sr. Prefeito Municipal,infra-assinado, com base no art. 38, inciso Vii, 
c/c art. 43, inciso Vi, da lei n°. 8.666/93, resolve: 1.HoMoloGar o pro-
cesso licitatório em destaque, do tipo menor preço, que tem por objeto a 
execução de obra de infraestrutura com serviços de pavimentação asfáltica 
de ruas/vias no município de Barcarena e a construção de 220 metros de 
canal em concreto pré-moldado na av. Eduardo angelim em Vila dos caba-
nos, conforme edital. 2.adJUdicar o objeto do certame à empresa luce-
na infraestrutura ltda, cNPJ n°. 03.992.929/0001-32,com o valor de r$ 
34.907.509,36 (trinta e quatro milhões, novecentos e sete mil, quinhentos 
e nove reais e trinta e seis centavos). 3.dETErMiNar que sejam adotadas 
as medidas cabíveis para contratação da referida empresa, conforme item 
18 do edital. José renato ogawa rodrigues - Prefeito Municipal.      

eXtratos de coNtratos 
origem: processo administrativo n°. 188/2022/ processo licitató-
rio concorrência n°.3-009/2022. contrato n°.960/2022. contratante: 
Prefeitura Municipal de Barcarena. contratado: Best Transportes e cons-
truções ltda, cnpj: 83.332.908/0001-20. objeto: execução das seguintes 
obras/serviços: recuperação asfáltica com remendo profundo em vias do 
município de Barcarena, Pa. fundamento legal: lei n°. 8.666/93. Vigên-
cia: 330 dias consecutivos. Valor total: r$ 5.939.674,03. dotação orça-
mentária/fonte de recursos: 02; 0221; 15 451 0059 1.068; 4.4.90.51.00; 
4.4.90.51.99; fonte: 150000000. data de assinatura: 04/07/2022.
origem: processo administrativo n°. 076/2022/ processo licitató-
rio concorrência n°.3-002/2022. contrato n°.961/2022. contratante: 
Prefeitura Municipal de Barcarena. contratado: Julian Graziano Sartoret-
to Eireli - Pavifenix, cnpj: 25.155.908/0001-03. objeto: execução da se-
guinte obra: pavimentação asfáltica e urbanização da av. cônego Batista 
campos e da tv. Napoleão, município de Barcarena, Pa. fundamento le-
gal: lei n°. 8.666/93. Vigência: 300 dias consecutivos. Valor total: r$ 
7.143.332,85. dotação orçamentária/fonte de recursos: 02; 0221; 15 451 
0059 1.068; 4.4.90.51.00; 4.4.90.51.99; fonte: 150000000. data de as-
sinatura: 04/07/2022.

Protocolo: 823775

PreFeitUra MUNiciPaL de BarcareNa
eXtrato de coNtratos

origem: processo administrativo n°. 021/2022/ processo licitató-
rio concorrência n°.3-004/2022. contrato n°.955/2022. contratante: 
Secretaria Municipal de Educação. contratado: o. Souto Pantoja & cia ltda, 
cnpj:24.342.692/0001-14. objeto: execução da seguinte obra: construção 
da Escola São raimundo Nonato, localizada na ilha arapiranga, Barcarena, 
Pa. fundamento legal: lei n°. 8.666/93. Vigência: 07meses consecutivos. 
Valor total:r$ 2.959.821,08. dotação orçamentária/fonte de recursos: 18; 
1813 - fUNdEB; 12 361 0033 1.115; 4.4.90.51.00; 4.4.90.51.99; fonte: 
15400000. data de assinatura: 01/07/2022.


