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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo MiGUeL do GUaMÁ
aVisos de HoMoLoGaÇÃo. a Prefeitura Municipal de são Miguel 
do Guamá. resolve homologar em favor das Empresas: Peg Pag co-
mercio de alimentos Eireli, cNPJ: 04.470.529/0001-20, valor total de 
595.575,78 (quinhentos e noventa e cinco mil, quinhentos e setenta e 
cinco reais e setenta e oito centavos), empresa P.G lima com Eireli, cNPJ 
23.493.764/0001-61, valor total de r$ 126.664,90 referente ao PrEGÃo 
ElETrÔNico SrP Nº 010/2021, Processo administrativo Nº 00000110/21 
que tem por objeto: registro de Preço Para futura e Eventual aquisição de 
Materiais de limpeza e Higienização, objetivando atender as necessidades 
das Secretarias e Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá/Pa. data 
da Homologação 09/08/2021.
a Prefeitura Municipal de são Miguel do Guamá. resolve homo-
logar em favor das Empresas: Mais Brasil construtora Eireli, cNPJ: 
26.916.786/0001-85 valor total de r$ 4.406.667,16 (quatro milhões, qua-
trocentos e seis mil, seiscentos e sessenta e sete reais e dezesseis centa-
vos), empresa BM locaçoes Eireli, cNPJ 20.548.634/0001-90, valor total 
de r$ 107.988,00 (cento e sete mil, novecentos e oitenta e oito reais) 
referente ao Pregão Eletrônico SrP Nº 027/2021, Processo administrativo 
nº 00000112/21 que tem por objeto: registro de Preços Para futura e 
Eventual contratação de Empresa objetivando a Prestação em Serviço de 
locação de Máquinas Pesadas e caminhões, incluindo operador/Motorista 
Para Manutenção de Vias, limpeza de canais, recolhimento de Entulhos e 
diversos Serviços no Município de São Miguel do Guamá. data da Homo-
logação 10/08/2021. Eduardo Sampaio Gomes leite - Prefeito Municipal.

Protocolo: 690812

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO

.

FUNdo MUNiciPaL de edUcaÇÃo de seNador JosÉ PorFÍrio
aViso de resULtado de LicitaÇÃo
o FUNdo MUNiciPaL de edUcaÇÃo através do Pregoeiro e Equipe 
de apoio do município de Senador José Porfírio, torna público o resultado 
do Processo licitatório Modalidade Pregão Presencial SrP nº. 023/2021, 
realizado no dia 04/08/2021 às 09:00 horas, tendo como vencedora dos 
itens 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 e 
20, valor total de r$ 4.615.237,44 (quatro milhões, seiscentos e quin-
ze mil, duzentos e trinta e sete reais e quarenta e quatro centavos) a 
empresa: SaMPaio TraNSPorTE  E  coNSTrUÇÕES  EirEli;  c.N.P.J. nº 
13.173.585/0001-93; oBJETo: registro de Preços para futura e eventual 
contratação de empresa para prestação de serviços de Transporte Escolar 
com condutores Habilitados, para o transporte de alunos da rede Pública 
Municipal do município de Senador José Porfírio/Pa.
Senador José Porfírio-Pa, 04 de agosto de 2021.
o FUNdo MUNiciPaL de edUcaÇÃo através do Pregoeiro e Equipe de 
apoio do município de Senador José Porfírio, torna público o resultado do 
Processo licitatório Modalidade Pregão Presencial SrP nº. 024/2021, rea-
lizado no dia 04/08/2021 às 14:00 horas, tendo como vencedora dos itens 
01,02,03 e 04, valor total de r$ 1.495.992,96 (um milhão, quatrocentos 
e noventa e cinco mil, novecentos e noventa e dois reais e noventa e seis 
centavos) a empresa: SaMPaio TraNSPorTE  E  coNSTrUÇÕES  EirEli;  
c.N.P.J. nº 13.173.585/0001-93; oBJETo: registro de Preços para futura e 
eventual contratação de empresa para prestação de serviços de Transporte 
Escolar com condutores Habilitados, para o transporte de alunos da rede 
Pública Estadual do município de Senador José Porfírio/Pa.
Senador José Porfírio-Pa, 04 de agosto de 2021.
Kleber dos anjos de Sousa
Pregoeiro.

Protocolo: 690813
FUNdo MUNiciPaL de edUcaÇÃo de seNador JosÉ PorFÍrio
aViso de HoMoLoGaÇÃo
o FUNdo MUNiciPaL de edUcaÇÃo, através da Sr.ª Samiriam San-
tana Bitencourt, com base nas leis nº. 8.666/93 e 10.520/02, e legisla-
ções correlatas, após constatar a regularidade dos atos procedimentais, 
homologou a adjudicação referente ao PrEGÃo PrESENcial SrP N°. 
023/2021, do tipo MENor PrEÇo Por iTEM, tendo como favorecidas as 
empresas: SaMPaio TraNSPorTE  E  coNSTrUÇÕES  EirEli;  c.N.P.J. 
nº 13.173.585/0001-93 vencedora do lote único, com valor total de r$ 
4.615.237,44 (quatro milhões, seiscentos e quinze mil, duzentos e trinta 
e sete reais e quarenta e quatro centavos), cujo objeto e o registro de 
Preços para futura e eventual contratação de empresa para prestação de 
serviços de Transporte Escolar com condutores Habilitados, para o trans-
porte de alunos da rede Pública Municipal do município de Senador José 
Porfírio/Pa.
Senador José Porfírio/Pa, 05 de agosto de 2021.
o FUNdo MUNiciPaL de edUcaÇÃo, através da Sr.ª Samiriam San-
tana Bitencourt, com base nas leis nº. 8.666/93 e 10.520/02, e legisla-
ções correlatas, após constatar a regularidade dos atos procedimentais, 
homologou a adjudicação referente ao PrEGÃo PrESENcial SrP N°. 
024/2021, do tipo MENor PrEÇo Por iTEM, tendo como favorecidas as 
empresas: SaMPaio TraNSPorTE  E  coNSTrUÇÕES  EirEli;  c.N.P.J. 

nº 13.173.585/0001-93 vencedora do lote único, com valor total de r$ 
1.495.992,96 (um milhão, quatrocentos e noventa e cinco mil, novecentos 
e noventa e dois reais e noventa e seis centavos), cujo objeto e o registro 
de Preços para futura e eventual contratação de empresa para presta-
ção de serviços de Transporte Escolar com condutores Habilitados, para 
o transporte de alunos da rede Pública Estadual do município de Senador 
José Porfírio/Pa.
Senador José Porfírio/Pa, 05 de agosto de 2021.
Samiriam Santana Bitencourt
Secretaria Municipal

Protocolo: 690814

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TRAIRÃO

.

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº. 20210205
oriUNda do PrEGÃo ElETroNico Nº. 032/2021PMT-PE-SrP
coNTraTaNTE: PrEfEiTUra MUNiciPal dE TrairÃo-Pa, cNPJ: 
10.221.760/0001-82.
oBJETo: rEGiSTro dE PrEÇoS Para fUTUra coNTraTaÇÃo dE EMPrE-
Sa Para PrESTaÇÃo dE SErViÇoS dE laVaGEM dE VEÍcUloS lEVES, 
UlTiliTarioS E MaQUiNaS PESadaS, Para aTENdEr aS dEMaNdaS da 
PrEfEiTUra MUNiciPal dE TrairÃo E fUNdoS.
coNTraTada: J r SilVa SErViÇoS dE TErraPlENaGEM & locaÇÃo 
dE MaQUiNaS, cNPJ: 21.564.259/0001-35 com o valor global de r$ 
228.850,00(duzentos e Vinte e oito Mil, oitocentos e cinquenta reais).
data da assinatura: 09/08/2021, vigência: 12 (doze) meses.
Trairão-Pa, 09 de agosto de 2021, celso cirilo dos Santos, Presidente da 
cPl.

Protocolo: 690815

PREFEITURA MUNICIPAL
DE URUARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de UrUarÁ
eXtrato de coNtrato
contrato nº 20219120; oriGEM: Pregão Presencial 9/2021-00027; 
coNTraTaNTE: fUNdo dE dESENV. da EdUcaÇÃo BáSica - fUNdEB; 
coNTraTada: iNforPriNT coM. dE MaT. dE iNforMáTica lTda ME; 
Valor ToTal r$ - 478.861,31 (Quatrocentos e Setenta e oito Mil oitocen-
tos e Sessenta e Um reais e Trinta e Um centavos).; oBJETo: aquisição 
de material de expediente para suprir a demanda do fundo de desenv. da 
Educação Básica - fUNdEB; ViGÊNcia: 09/08/2021 á 31/12/2021

Protocolo: 690816

eMPresariaL
.

isaÍas siLVa caMPos
cPf 356.242.132-04
Torna público que solicitou da Secretaria Municipal de Meio ambiente de 
Santo antônio do Tauá a licença de atividade rural - lar (atividade: agri-
cultura, culturas de ciclo longo) para o Sítio rei davi, situado à rod. Pa 
140, Km 13, Zona rural, Santo antônio do Tauá-Pa.

Protocolo: 690786
aViso de LicitaÇÃo
coNcorrÊNcia Nº 070/2021
o sesi e o seNai - dePartaMeNto reGioNaL do ParÁ, através 
da comissão central de licitação, torna público para conhecimento dos 
interessados que realizará licitação, conforme abaixo:
oBJETo: aquisição de software (SaaS - Software as a Service) para gestão 
de recrutamento e seleção de pessoas, a fim de prover o gerenciamento 
dos processos seletivos realizados pelas entidades SESi-dr/Pa e SENai-
dr/Pa em atendimento as necessidades do SESi-dr/Pa e SENai-dr/Pa, 
conforme Edital e anexo i
aBErTUra: 30 de agosto de 2021.
local da aBErTUra: Tv. Quintino Bocaiúva, n° 1588 - bairro de Nazaré/
Belém do Pará.
Horário da aBErTUra: 10:00 Horas (Horário local).
o edital poderá ser retirado no endereço acima citado, em horário comer-
cial e ainda
Solicitado pelo e-mail: licitacao@sesipa.org.br e no site da fiEPa - http://
fiepa.org.br/
Belém (Pa), 11 de agosto de 2021.
NEilToN carNEiro do NaSciMENTo
coordenador / Pregoeiro.
comissão central de licitação do SESi E SENai

Protocolo: 690787
associaÇÃo das MULHeres do areia ii, inscrita no cNPJ 
13.099.678/0001-15, torna público que solicitou junto a SEMaMT/Trai-
rÃo, sob Prot nº 094/2021, licença de instalação - li para atividade ins-
talação de Galpão para atividade de fabricação de Móveis com predomi-
nância em Madeira, em Trairão/Pa.

Protocolo: 690789
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