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PREFEITURA MUNICIPAL
DE URUARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de UrUarÁ
eXtrato de aNULaÇÃo de coNtrato

O Município de Uruará - PA; Torna público a Anulação do Contrato 
nº 20229387 com a empresa MadEcoN MadEira E coNstrUÇÃo ltda 
do processo licitatório n°9/2022-00036 na modalidade Pregão Eletrônico, que 
tem por objeto registro de preço para seleção de proposta mais vantajosa 
para futura e eventual aquisição de material de construção a serem utilizados 
na construção de pontes em madeira de lei, conforme termo de convênio nº 
055/2019, conforme mencionado nos autos do processo, com fundamento no 
art. 49, “caput” da lei n° 8.666/93, e súmula 473 do stf. Prefeitura Municipal 
de Uruará/Pa, 26 de outubro de 2022.

Protocolo: 869631

PreFeitUra MUNiciPaL de UrUarÁ
eXtrato de coNtrato

coNtrato Nº: 20229402, coNtrataNtE: fundo de desenv. Educação Bá-
sica/fUNdEB, contratada: sUBlYME distriBUidora dE MÓvEis EirEli, 
valor: r$ - r$ 602.099,40 (seiscentos e dois Mil, Noventa e Nove reais e 
Quarenta centavos); ref. adEsÃo a ata de registro de Preço nº 013/2022, 
Pregão 013/2022. objeto: aquisição de conjuntos escolares e mobiliário es-
colar para atender aos estudantes regularmente matriculados nas Unida-
des Municipais de Educação infantil do Município de Uruará-Pará. vigência: 
26/10/2022 à 30/12/2022.
ORIGEM: Concorrência Pública 3/2022-00004; coNtrataNtE: fUNdo MU-
NiciPal dE saÚdE; coNtrato nº: 20223004; coNtratada: d&N ENGENHa-
ria ltda - EPP; valor total: r$ 23.333.473,66 (vinte e três milhões trezentos 
e trinta e três mil e quatrocentos e setenta e três reais, sessenta e seis centavos); 
oBJEto: construção do Hospital Municipal de Uruará-Pa, conforme convenio nº 
51/2022 - sEsPa. viGÊNcia: 26/10/2022 à 25/06/2024.

Protocolo: 869632

.
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE VISEU

.

PreFeitUra MUNiciPaL de ViseU
eXtratos de reGistros de PreÇos 

reGistro de PreÇo Nº 401/2022/cPL
PreGÃo eLetrÔNico 031/2022-3° rePUBLicaÇÃo - sistema de regis-
tro de Preço que objetiva a futura e Eventual contratação de Empresa Espe-
cializada para fornecimento de Peças de reposição e manutenção Preventiva 
e corretiva dos Equipamentos odontológicos, para atender as necessidades 
dos estabelecimentos de saúde (aPs) e o centro de Especialidades odonto-
lógicas (cEo). declarando vencedor à empresa: s d da silva ferraz, cNPJ: 
19.775.637/0001-88. valor global estimado de r$ 43.214,00. assinatura: 25 
de outubro de 2022. vigência: 12 meses.

reGistro de PreÇo 403/2022/cPL. 
PreGÃo eLetrÔNico 040/2022- sistema de registro de Preço que obje-
tiva a futura e Eventual contratação de Empresa Especializada na Prestação 
de Serviço de Publicação de Avisos e Atos oficiais, objetivando atender as 
necessidades dos Órgãos, departamentos e setores vinculados as secretarias 
e fundos que compõem a esfera administrativa do Município de viseu/Pa. de-
clarando vencedor à empresa: costa PaEs ltda, cNPJ: 08.602.474/0001-
15. valor global estimado de r$ 795.810,00. assinatura: 24 de outubro de 
2022. vigência: 12 meses

eXtratos de coNtratos
PreGÃo eLetrÔNico 031/2022-3° rePUBLicaÇÃo. objeto: forneci-
mento de Peças de reposição e manutenção Preventiva e corretiva dos Equipa-
mentos odontológicos, para atender as necessidades dos estabelecimentos de 
saúde (aPs) e o centro de Especialidades odontológicas (cEo). contratante: 
secretaria Municipal de saúde, cNPJ 11.984.819/0001-57. termo de contrato 
402/2022/cPl. contratado: s d da silva ferraz, cNPJ: 19.775.637/0001-88. 
valor de r$ 43.214,00. vigência 25/10/2022 a 25/10/2023. Fernando dos 
Santos Vale - Secretaria Municipal de Saúde.
PreGÃo eLetrÔNico 040/2022. objeto: Prestação de serviço de Pu-
blicação de Avisos e Atos oficiais, objetivando atender as necessidades dos 
Órgãos, departamentos e setores vinculados a secretaria Municipal de ad-
ministração do Município de viseu/Pa. contratante: secretaria Municipal de 
administração, cNPJ 04.873.618/0001-17. termo de contrato 404/2022/
cPl. contratado: costa PaEs ltda, cNPJ: 08.602.474/0001-15. valor de r$ 
198.325,00. vigência 25/10/2022 a 25/10/2023. edilton tavares Mendes 
- secretaria de administração
PreGÃo eLetrÔNico 040/2022. objeto: Prestação de serviço de Publica-
ção de Avisos e Atos oficiais, objetivando atender as necessidades dos Órgãos, 
departamentos e setores vinculados ao fundo de Manut. e desenv. da Educa-
ção Básica e Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB). Contratan-
te: Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica e Valorização dos Profissio-
nais da Educação (fUNdEB), cNPJ 30.879.826/0001-33. termo de contrato 
405/2022/cPl. contratado: costa PaEs ltda, cNPJ: 08.602.474/0001-15. 
valor de r$ 206.080,00. vigência 25/10/2022 a 25/10/2023. Ângela Lima 
da silva - secretaria Municipal de educação - FUNdeB.

PreGÃo eLetrÔNico 040/2022. objeto: Prestação de serviço de Publi-
cação de Avisos e Atos oficiais, objetivando atender as necessidades dos Ór-
gãos, departamentos e setores vinculados a secretaria Municipal de saúde/
fundo Municipal de saúde do Município de viseu/Pa. contratante: fundo Mu-
nicipal de saúde, cNPJ: 11.984.819/0001-57. termo de contrato 406/2022/
cPl. contratado: costa PaEs ltda, cNPJ: 08.602.474/0001-15. valor de 
r$ 204.575,00. vigência 25/10/2022 a 25/10/2023. Fernando dos santos 
Vale - Secretaria Municipal de Saúde.
PreGÃo eLetrÔNico 040/2022. objeto: Prestação de serviço de Pu-
blicação de Avisos e Atos oficiais, objetivando atender as necessidades dos 
Órgãos, departamentos e setores vinculados a secretaria Municipal de assis-
tência social/fundo Municipal de assistência social do Município de viseu/Pa. 
contratante: fundo Municipal de assistência social, cNPJ: 18.200.226/0001-
00. termo de contrato 407/2022/cPl. contratado: costa PaEs ltda, 
cNPJ: 08.602.474/0001-15. valor de r$ 115.650,00. vigência 25/10/2022 a 
25/10/2023. erica Helena oliveira Montalvão - secretaria Municipal de 
assistência social.
PreGÃo eLetrÔNico 040/2022. objeto: Prestação de serviço de Pu-
blicação de Avisos e Atos oficiais, objetivando atender as necessidades dos 
Órgãos, departamentos e setores vinculados a secretaria Municipal de Meio 
ambiente /fundo Municipal de Meio ambiente do Município de viseu/Pa. 
contratante: fundo Municipal de assistência social, cNPJ: 18.200.226/0001-
00. termo de contrato 408/2022/cPl. contratado: costa PaEs ltda, 
cNPJ: 08.602.474/0001-15. valor de r$ 71.180,00. vigência 25/10/2022 a 
25/10/2023. sônia Maria almeida dos santos - secretaria Municipal de 
Meio ambiente.

eXtratos de terMos aditiVos 
esPÉcie: 3º termo aditivo de Prazo ao contrato 070/2021/cPl referente 
ao Pregão Eletrônico 005/2021. contratante: secretaria Municipal de admi-
nistração, cNPJ: 04.873.618/0001-17. contratado: ok Mil/car ltda, cNPJ 
23.120.417/0001-93. objeto: Prestação de serviços em locação de veículos 
para atender as necessidades da Prefeitura, secretarias e fundos do Município 
de viseu/Pa. assinatura: 30/09/2022. vigência: 03/10/2022 a 01/01/2023, 
consoante com o art. 57, § 1º, inciso ii da lei 8.666/93.
esPÉcie: 3º termo aditivo de Prazo ao contrato 072/2021/cPl referente ao 
Pregão Eletrônico 005/2021. contratante: secretaria Municipal de saúde, cNPJ 
11.984.819/0001-57. contratado: ok Mil/car ltda, cNPJ 23.120.417/0001-
93. objeto: Prestação de serviços em locação de veículos para atender as ne-
cessidades da Prefeitura, secretarias e fundos do Município de viseu/Pa. data 
de assinatura: 30/09/2022. vigência: 03/10/2022 a 01/01/2023, consoante 
com o art. 57, § 1º, inciso ii da lei 8.666/93.
esPÉcie: 3º termo aditivo de Prazo ao contrato 071/2021/cPl referente 
ao Pregão Eletrônico 005/2021. contratante: secretaria Municipal de Edu-
cação, cNPJ Nº 21.036.567/0001-98. contratado: ok Mil/car ltda, cNPJ 
23.120.417/0001-93. objeto: Prestação de serviços em locação de veículos 
para atender as necessidades da Prefeitura, secretarias e fundos do Muni-
cípio de viseu/Pa. data de assinatura: 30/09/2022. vigência: 03/10/2022 a 
01/01/2023, consoante com o art. 57, § 1º, inciso ii da lei 8.666/93.
esPÉcie: 3º termo aditivo de Prazo ao contrato 073/2021/cPl referente 
ao Pregão Eletrônico 005/2021. contratante: secretaria Municipal de assis-
tência social, cNPJ 18.200.226/0001-00. contratado: ok Mil/car ltda, cNPJ 
23.120.417/0001-93. objeto: Prestação de serviços em locação de veículos 
para atender as necessidades da Prefeitura, secretarias e fundos do Muni-
cípio de viseu/Pa. data de assinatura: 30/09/2022. vigência: 03/10/2022 a 
01/01/2023, consoante com o art. 57, § 1º, inciso ii da lei 8.666/93.
esPÉcie: 3º termo aditivo de Prazo ao contrato 200/2020 referente ao Pre-
gão Eletrônico 028/2020. contratante: secretaria Municipal de administração, 
cNPJ: 04.873.618/0001-17. contratado: construtora Gomes da silva ltda 
- Me, cNPJ: 09.526.366/0001-73. objeto: Prestação de serviços de locação 
de veículos e Máquinas Pesadas para atender as necessidades da Prefeitura, 
secretarias e fundos que compõem a esfera administrativa do Município de 
viseu/Pa. assinatura: 29/09/2022. vigência: 30/09/2022 a 29/12/2022, con-
soante com o art. 57, § 1º, inciso vi da lei 8.666/93.
esPÉcie: 3º termo aditivo de Prazo ao contrato 201/2020 referente ao Pre-
gão Eletrônico 028/2020. contratante: fundo de Manutenção e desenvolvi-
mento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação de Vi-
seu - fUNdEB, cNPJ: 30.879.826/0001-33. contratado: construtora Gomes 
da silva ltda - Me, cNPJ: 09.526.366/0001-73. objeto: Prestação de serviços 
de locação de veículos e Máquinas Pesadas para atender as necessidades 
da Prefeitura, secretarias e fundos que compõem a esfera administrativa 
do Município de viseu/Pa. assinatura: 29/09/2022. vigência: 30/09/2022 a 
29/12/2022, consoante com o art. 57, § 1º, inciso vi da lei 8.666/93.
esPÉcie: 3º termo aditivo de Prazo ao contrato 202/2020 referente ao Pre-
gão Eletrônico 028/2020. contratante: secretaria Municipal de Meio ambien-
te, cNPJ: 32.215.300/0001-84. contratado: construtora Gomes da silva ltda 
- Me, cNPJ: 09.526.366/0001-73. objeto: Prestação de serviços de locação 
de veículos e Máquinas Pesadas para atender as necessidades da Prefeitu-
ra, secretarias e fundos que compõem a esfera administrativa do Município 
de viseu/Pa. assinatura: assinatura: 29/09/2022. vigência: 30/09/2022 a 
29/12/2022, consoante com o art. 57, § 1º, inciso vi da lei 8.666/93. 
edilton tavares Mendes - secretaria Municipal de administração.

aVisos de adiaMeNto 
o Município de Viseu torna público para conhecimento dos interessados que 
fará realizar o Pregão Eletrônico 043/2022-sistema de registro de preços que 
objetiva a contratação de Empresa Especializada para prestação de serviço de 
acesso à internet (fibra Óptica) em atendimentos as necessidades das secre-
tarias Municipais e fundos que compõem a Esfera administrativa do Município 
de Viseu/PA, marcada para às 15:00H do dia: 01/11/2022, fica ADIADA, em 
razão do não cumprimento pela obrigação estabelecida pelo tribunal de con-
tas do Município - tcM/Pa  e transparência Municipal. reabertura do processo 
será 03/11/2022, às 11:00H.
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