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PREFEITURA MUNICIPAL
DE PACAJÁ

.

MUNicÍPio de PacaJÁ/estado do ParÁ
FUNdo MUNiciPaL de saÚde

aViso de HoMoLoGaÇÃo 
PreGÃo eLetrÔNico N° 023/2022.

o Gestor do municipal de saúde de Pacajá, exmo. sr. BrUNo daN-
GLares araÚJo soUZa, torna público o aviso dE HoMoloGaÇÃo refe-
rente ao processo licitatório PrEGÃo ElETrÔNico N° 023/2022.
oBJETo: contratação de empresa especializada na PrEsTaÇÃo dE sErviÇos 
dE MaNUTENÇÃo PrEvENTiva E corrETiva EM cENTrais dE ar
EMPrEsas vENcEdora:
01- EliElsoN s. BriTo TEcNoloGia sUsTENTavEl -28.318.801/0001-19 
subtotal adjudicado: r$ 255.970,00 (duzentos e cinquenta e cinco mil, nove-
centos e setenta reais).
02- raYssaNE raMos dos saNTos 03273528257 - 46.494.252/0001-15 
subtotal adjudicado: r$ 71.645,00 (setenta e um mil e seiscentos e quarenta 
e cinco reais).

Pacajá/Pa, 19 de setembro de 2022.
BrUNo daNGLares araÚJo soUZa

sEcrETário MUNiciPal dE saÚdE
Protocolo: 855322

MUNicÍPio de PacaJÁ /estado do ParÁ
FUNdo MUNiciPaL de saÚde

eXtrato de coNtrato Nº 20220452
oriGeM: arP 010 - PreGÃo Nº Pe  012/2022

coNTraTaNTE........: fUNdo MUNiciPal dE saÚdE
coNTraTada(o).....: faMEd farMacoloGia E MEdiciNa avaNcada EirEli.
cNPJ: 12.951.863/0001-23
oBJETo.......: aquisição de medicamentos, para atender as demandas do 
fundo Municipal de saúde de Pacajá-Pa.
valor ToTal........: r$ 317.801,70 (trezentos e dezessete mil, oitocentos e 
um reais e setenta centavos).
PROGRAMA DE TRABALHO…: Exercício 2022 Atividade, 2.071 Classificação 
econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo
viGÊNcia: 19 de setembro de 2022 a 31 de dezembro de 2022.

cLeide Ferreira cHaVes
PrEGoEira

Protocolo: 855323

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PAU D’ARCO

.

eXtrato de terMo aPostiLaMeNto 
reeQUiLÍBrio FiNaNceiro

coNtrato Nº 2022036  
oriGeM: Pregão eletrônico nº 9/2021-027PMPd - coNTraTaNTE: fundo 
Municipal de assistência social de Pau d’arco/Pa - coNTraTada: floresta 
comercio de artigos de Perfumaria ltda EPP, cNPJ nº 04.860.635/0001-10; 
oBJETo:  reequilíbrio Econômico financeiro  em virtude a fatos superveniente 
à apresentação, das propostas, a pedido da contratada para reequilibrar os 
preços dos itens, em virtude á ocorrência súbita da alta dos preços de Equipa-
mento eletrônico e materiais permanente solicitando assim reajustando nos 
valores. o valor global dos produtos no contrato, Passará de r$ r$ 8.509,00 
(oito mil quinhentos e nove reais) Para r$ 10.635,86 (dez mil seiscentos e 
trinta e cinco reais e oitenta e seis centavos).

coNtrato Nº 2022049
oriGeM: Pregão eletrônico nº 9/2021-027PMPd - coNTraTaNTE: fundo 
Municipal de assistência social de Pau d’arco/Pa - coNTraTada: floresta 
comercio de artigos de Perfumaria ltda EPP, cNPJ nº 04.860.635/0001-10; 
oBJETo:  reequilíbrio Econômico financeiro  em virtude a fatos superveniente 
à apresentação, das propostas, a pedido da contratada para reequilibrar os 
preços dos itens, em virtude á ocorrência súbita da alta dos preços de Equipa-
mento eletrônico e materiais permanente solicitando assim reajustando nos 
valores. o valor global dos produtos no contrato, Passará de r$ 10.972,50 
(dez mil novecentos e setenta e dois reais) Para r$ 13.718,10 (Treze mil 
setecentos e dezoito reais e dez centavos). ZeNeide crUZ Pereira - 
secretária de assistência social.

coNtrato Nº 2022040 
oriGeM: Pregão eletrônico nº 9/2021-027PMPd - coNTraTaNTE: Pre-
feitura Municipal de Pau d’arco/Pa - coNTraTada: floresta comercio de 
artigos de Perfumaria ltda EPP, cNPJ nº 04.860.635/0001-10; oBJETo:  
reequilíbrio Econômico financeiro  em virtude a fatos superveniente à apre-
sentação, das propostas, a pedido da contratada para reequilibrar os preços 

dos itens, em virtude á ocorrência súbita da alta dos preços de Equipamento 
eletrônico e materiais permanente solicitando assim reajustando nos valores. 
o valor global dos produtos no contrato, Passará de r$ 21.792,00 (vinte um 
mil e setecentos e noventa e dois reais) Para r$ 27.244,95 (vinte e sete mil 
duzentos e quarenta e quatro reais e noventa e cinco centavos). FredsoN 
Pereira da siLVa - Prefeito Municipal.

coNtrato Nº 2022042
oriGeM: Pregão eletrônico nº 9/2021-027PMPd - coNTraTaNTE: fun-
do Municipal de saúde de Pau d’arco/Pa - coNTraTada: floresta comercio 
de artigos de Perfumaria ltda EPP, cNPJ nº 04.860.635/0001-10; oBJETo:  
reequilíbrio Econômico financeiro  em virtude a fatos superveniente à apre-
sentação, das propostas, a pedido da contratada para reequilibrar os preços 
dos itens, em virtude á ocorrência súbita da alta dos preços de Equipamento 
eletrônico e materiais permanente solicitando assim reajustando nos valores. 
o valor global dos produtos no contrato, Passará de r$ 64.063,00 (sessenta 
e quatro mil e sessenta e três reais) Para r$ 80.101,09 (oitenta mil cento 
e um reais e nove centavos). cLeidsoN Ferreira cHaVes - Prefeito 
Municipal. data da assiNatUra: 12 de setembro de 2022.

aViso de LicitaÇÃo 2ª cHaMada
toMada de PreÇos Nº 002/2022PMdPo 

Município de Pau d’arco, através setor de Licitação da PreFeitUra 
MUNiciPaL de PaU d’arco - Pa, torna público que às  09:00 horas do 
dia 11 de outubro de 2022, fará realizar licitação na modalidade ToMada 
dE PrEÇos, tipo menor preço Global, para coNTraTaÇÃo dE EMPrEsa Es-
PEcialiZada EM rEcUPEraÇÃo dE EsTradas viciNais Na ZoNa rUral 
do MUNicÍPio dE PaU d’arco-Pa EM coNforMidadE coM as EsPEcifi-
caÇÕEs coNTidas Nos aNEXos dEsTE EdiTal. de acordo com o que de-
termina a legislação vigente, a realizar-se no prédio da PrEfEiTUra MUNic-
iPal dE PaU d’arco-Pa. o procedimento licitatório obedecerá ao disposto 
na lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, com as alterações posteriores que 
lhe foram introduzidas. o Edital e seus anexos encontram-se à disposição 
dos interessados Portal da Prefeitura na Url https://paudarco.pa.gov.br/lic-
itacoes-e-contratos/ e no Mural das licitações do TcM/Pa, a partir da publi-
cação deste aviso. PaU d’arco - Pa, 20 de setembro de 2022.

FredsoN Pereira da siLVa
Prefeito Municipal

Protocolo: 855324
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE PORTEL

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PorteL
aViso de LicitaÇÃo

Processo adMiNistratiVo Nº 01409001/22
Processo Licitatorio

toMada de PreÇo
editaL  

a Prefeitura Municipal de Portel/Pa, leva ao conhecimento dos interessa-
dos, que realizará no dia 07/10/2022, às 08h30min, na sede da Prefeitura 
Municipal, licitação na modalidade de toMada de PreÇo, tipo menor pre-
ço, em regime de empreitada global, com vistas na contratação de Empresa 
de Engenharia para construção de Praça em anexo ao campo Jean Trindade 
no município de Portel/Pa. Íntegra dos Editais e informações estarão dispo-
níveis a partir da Publicação na sala da cPl, Prédio da Prefeitura Municipal 
de Portel/Pa, av. duque de caxias, 803 - centro, Portel - Pa, 68480-000, de 
segunda a sexta-feira no horário de 08h30min as 12h00min ou no endereço 
eletrônico: e-mail: licitaportel2021@gmail.com, http://geoobras.tcm.pa.gov.
br e https://portel.pa.gov.br/c/publicacoes/licitacoes/.

edison santos e santos
Presidente da comissão Permanente de licitação

Protocolo: 855325
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRIMAVERA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PriMaVera
aViso de sUsPeNÇÃo 

A Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de Primavera, comunica a 
suspensão do Pregão eletrônico nº 9/2022-0015, relativo à registro de Preço 
Para Eventual contratação de Empresa Prestadora de serviços de locação de 
veículos destinados ao Transporte Escolar da rede Estadual e Municipal de 
Ensino, do Município de Primavera/Pa, que aconteceria no dia 21/09/2022, 
às 10h00, tendo em vista necessidade de alteração do edital. informando 
que será republicado um novo aviso de licitação, nos termos do §4º do art. 
21 da lei 8.666/93. Bianca caroline costa Lobato - Pregoeira Municipal 
PMP/Pa.

Protocolo: 855327


