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Galucio, tendo como objeto conclusão da construção da E.M.E.f. Belarmina 
Soares no Município de Placas/Pa. foi homologada a v S Serviços de locações 
Eireli cNPJ 36.908.164/0001-69. valor total: r$102.592,00 (cento e dois mil, 
quinhentos e noventa e dois reais). ana Patrcia Galucio - secretaria Mu-
nicipal de educação.

eXtratos de coNtratos 
coNtrato Nº: 20220002; origem: origem: Pregão Eletronico 006/2021. 
contratante: fundo Municipal de Educação cnpj 28.558.407/0001-58. con-
tratada (o) d & a Souza comercial ltda - Me,  cnpj 10.845.199/0001-02. 
objeto: contratação de Gêneros alimenticios Para compor a alimentação 
dos alunos da rede Publica de Ensino do Municipio de Placas. valor total r$ 
745.438,00 (setecentos e quarenta e cinco mil, quatrocentos e trinta e oito 
reais). vigência: 03 de janeiro de 2022 extinguindo-se em 31 de dezembro de 
2022; data da assinatura: 03 de janeiro de 2022.
coNtrato Nº: 20220001 origem: Pregão Eletronico 006/2021. contratan-
te: Prefeitura Municipal de Placas cnpj  01.611.858/0001-55 contratada (o) 
G. E. N. cunha Eireli, inscrita no cNPJ (Mf) sob o nº cNPJ 26.504.674/0001-
17 objeto: contrato tem como objeto contratação de Empresa Para Pres-
tação de Serviços de locação de veiculos E Maquinas Pesadas. valor total 
r$ 5.188.414,00 (cinco milhões, cento e oitenta e oito mil, quatrocentos e 
quatorze reais). vigência: 03de janeiro de 2022 extinguindo-se em 31 de 
dezembro de 2022; data da assinatura: 03 de Janeiro de 2022.
coNtrato Nº: 20220003; origem: Pregão Eletronico 017/2021. contra-
tante: Prefeitura Municipal de Placas cnpj  01.611.858/0001-55. contratada 
(o) G. E. N. cunha Eireli, inscrita no cNPJ (Mf) sob o nº cNPJ 26.504.674/0001-
17. objeto: contratação de empresa especializada em locação de caminhão 
poli guindaste e container, destinado para atender a demanda solicitada pela 
secretaria municipal de infraestrutura. valor total r$ 688.404,00 (seiscentos 
e oitenta e oito mil, quatrocentos e quatro reais). vigência: 03 de janeiro de 
2022 extinguindo-se em 31 de dezembro de 2022; assinatura: 03/01/2022.
coNtrato Nº: 20220005; origem: Pregão Eletronico 006/2021 contra-
tante:Prefeitura Municipal de Placas cnpj  01.611.858/0001-55 contratada 
(o) v S Serviços de locações Eireli cnpj 36.908.164/0001-69 objeto: con-
trato tem como objeto contratação de Empresa Para Prestação de Serviços 
de locação de veiculos E Maquinas Pesadas. valor total r$ r$ 2.220.223,88 
(dois milhões, duzentos e vinte mil, duzentos e vinte e três reais e oitenta 
e oito centavos). vigência: 03 de janeiro de 2022 extinguindo-se em 31 de 
dezembro de 2022; data da assinatura: 03 de Janeiro de 2022. Leila raquel 
Possimoser - Prefeita.
coNtrato Nº: 20220006; origem: Pregão Eletronico 001/2021 contra-
tante: fundo Municipal de Saude cnpj 12.566.342/0001-52 contratada (o K 
a N de almeida ltda, cnpj 11.740.964/0001-92objeto: contrato tem como 
objeto contratação de Pessoa Jurídica Especializada Para realizar Exames la-
boratoriais, com fornecimento de comodato de Equipamentos Para atender 
a demanda do fundo Municipal de Saúde. valor total r$ r$ 2 r$ 410.852,90 
(quatrocentos e dez mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e noventa cen-
tavos) vigência: 03 de janeiro de 2022 extinguindo-se em 31 de dezembro 
de 2022;  data da assinatura: 03 de Janeiro de 2022. Gilberto Bianor dos 
santos Paiva - secretario de saude

aViso de aLteraÇÃo 
Na publicação do edital de Licitação da chamada Publica Nº 002/2022. 
objeto: aquisição Gêneros alimentícios, itens cancelados da chamada Pu-
blica Nº 001/2022, diretamente da agricultura familiar E do Empreendedor 
familiar rural Para compor a alimentação dos alunos da rede Publica de En-
sino do Municipio de Placas/Pa. a Prefeitura Municipal de Placas, torna público 
para conhecimento dos interessados, através da Pregoeira Municipal de Pla-
cas a alteração ao Edital da cHaMada PUBlica nº 002/2022, nos seguintes 
termos:  No Edital onde se lê: 6.2.deverão ser apresentadas pelo licitante 
classificado provisoriamente em primeiro lugar, para avaliação e seleção, as 
quais deverão ser submetidas a análises necessárias, no dia 07 de fevereiro 
às 9 h, na EMEi alMirZiNHo no auditório, sito a trav.Boa Esperança, S/N, 
Bairro centro, para as devidas análises. Na ocasião da entrega das amostras, 
será emitida uma Certidão de confirmação de entrega. Leia- se: 6.2. deve-
rão ser apresentadas pelo licitante classificado provisoriamente em primeiro 
lugar, para avaliação e seleção, as quais deverão ser submetidas a análises 
necessárias, no PriMEiro dia Util SEGUiNtE, para as devidas análises. Na 
ocasião da entrega das amostras, será emitida uma Certidão de confirmação 
de entrega. as alterações não interferem na formulação das propostas, por 
isso permanecem inalterados os demais termos, assim como data e hora de 
abertura. shayane Nayara Farias Kostov - Pregoeira.

Protocolo: 762135
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE PORTEL

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PorteL
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 9/2022-190101 

Proc. adMiNistratiVo 02911001/21
a Prefeitura Municipal de Portel, torna público aos interessados que reali-
zará licitação na modalidade PrEGÃo ElEtrÔNico, tipo menor preço, regis-
tro de preço para futura e eventual contratação de empresa para fornecimen-
to de Material técnico Hospitalar, para atender as unidades de Saúde, atra-
vés da Secretaria Municipal de Saúde de Portel/Pa. abertura: 07/03/2022, 
às 10:00hs. a retirada do edital e seus anexos encontram-se disponíveis no 
Mural de licitações/tcM-Pa, www.bll.org.br ou pelo site (www.portel.pa.gov.
br). informações: E-mail: licitaportel2021@gmail.com.

Maycon serrão Martins-Pregoeiro Municipal
Protocolo: 762134
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRIMAVERA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PriMaVera
aVisos de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico N° 9/2022-0001
tipo menor preço por item. objeto: aquisição de gêneros alimentícios 
destinados a atender a merenda escolar dos alunos matriculados na rede 
de ensino do município de Primavera/Pa, em atendimento aos programas 
PEaE (Programa Estadual de alimentação Escolar) e PNaE (Programa Nacio-
nal de alimentação Escolar), no decorrer do ano de 2022, com abertura no 
dia 04/03/2022, a partir das 09h00, no site: www.portaldecompraspublicas.
com.br. Editais disponíveis nos sites: http://primavera.pa.gov.br/; http://tcm.
pa.gov.br e www.portaldecompraspublicas.com.br. Áureo Bezerra Gomes - 
Prefeito Municipal PMP/Pa.

Protocolo: 762139
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE RURÓPOLIS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de rUrÓPoLis/Pa
aViso de LicitaÇÃo

a Prefeitura Municipal de rurópolis-Pa tona-se público que realizará 
licitação na Modalidade Pregão Eletrônico Nº 004/2022PMr-PE-SrP. cujo o 
objeto e: contratação de Empresa Para fornecimento de combustíveis des-
tinado a atender a Prefeitura Municipal de rurópolis E Secretarias Municipais, 
Secretaria Municipal de trabalho E assistencia Social, Secretaria Municipal de 
Meio ambiente E Secretaria Municipal de Educação Para Suprir as Necessida-
des durante os  Exercicos 2022 E 2023, do município de rurópolis-pa. data 
da abertura 02/03/2022 Horário 09:00h  Será julgado o processo de licitação 
no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br. Para adquirir 
o edital  nos meios eletrônicos  www.ruropolis.pa.gov.br,  www.tcm.pa.gov.
br (mural de licitações), www.portaldecompraspublicas.com.br. josé edilson 
Machado Lima - pregoeiro municipal.

Protocolo: 762141

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA MARIA DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNta Maria do ParÁ/Pa
aViso de HoMoLoGaÇÃo 

Pregão eletronico nº 036/2021 
objeto: registro de Preço Para futura e Eventual aquisição de Equipamentos 
de informática, objetivando atender as necessidades da Prefeitura Municipal, 
Secretarias e fundos Municipais de Santa Maria do Pará/Pa: Pedro cleber 
Queiroz costa cNPJ: 83.337.220/0001-32. valor r$ 1.693.846,45(um mi-
lhão, seiscentos e noventa e três mil, oitocentos e quarenta e seis reais e 
quarenta e cinco centavos). alcir costa da silva - Prefeito Municipal.

Protocolo: 762149
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTANA DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtaNa do araGUaia - Pa
aViso de LicitaÇÃo

Processo LicitatÓrio N°159/2021
PreGÃo eLetrÔNico Nº 100/2021/srP/PMsa

objeto: registro de preços para contratação de empresa especializada para 
prestação de serviços de locação, instalação, manutenção e desinstalação 
de equipamento de som (P.a completo), palco, iluminação cênica, painéis de 
led, grupo gerador, tendas e banheiros químicos, impressão digital, mesas e 
cadeiras de plástico, data show e queima de fogos (show pirotécnico), que 
serão utilizados durante a programação de palestras, cursos, convenções e 
eventos comemorativos, turísticos, culturais e esportivos para atenderem a 
demanda operacional da Secretaria Municipal de administração, Secretaria 
de agricultura e fundo Municipal de Meio ambiente do Município de Santana 
do araguaia - Pá.
Nova data de abertura no dia 07/03/2022 ás 08h00min.
cópia do Edital será obtida através do e-mail licitacaopmsa@gmail.com, Portal da 
transparência pmsaraguaia.pa.gov.br/transparência,, www.portaldecompraspu-
blicas.com.br e sala da cPl no Prédio da PMSa, das 8:00 às 12:00 horas.

eduardo alves conti-Prefeito Municipal
Protocolo: 762169


