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PREFEITURA MUNICIPAL
DE PACAJÁ

.

MUNicÍPio de PacaJÁ/estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de PacaJÁ

aViso de HoMoLoGaÇÃo PreGÃo eLetrÔNico N° 022/2022
O Prefeito Municipal de Pacajá, Exmo. Sr. ANDRE RIOS DE REZENDE, 
torna público o aViSo dE HoMoloGaÇÃo referente ao processo licitatório 
PreGÃo eLetrÔNico N° 022/2022.
oBJeto: registro de preço para futura e eventual contratação de empre-
sa para fornecimento de materiais de construção para manutenção de bens 
imóveis, destinado ao atendimento de demandas da Prefeitura Municipal de 
Pacajá, fundos e Secretarias vinculadas.
eMPresa VeNcedora:
01- N. S. GUSMao JUNior EirEli -12.913.674/0001-66 Subtotal adjudica-
do: r$ 1.625.251,310 (um milhão, seiscentos e vinte cinco mil e duzentos e 
cinquenta e um reais e trinta e um centavos).
02- cENTro ElETrico lTda - 30.590.099/0001-90 Subtotal adjudicado: r$ 
598.574,050 (quinhentos e noventa e oito mil, quinhentos e setenta e quatro 
reais e cinquenta centavos).

Pacajá/Pa, 20 de setembro de 2022.
aNdre rios de reZeNde

PrEfEiTo MUNiciPal
Protocolo: 856093
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE PARAGOMINAS

.

aViso de LicitaÇÃo 
PreGÃo eLetrÔNico n° 9/2022-00060

eXcLUsiVo Para Mes e ePPs. 
objeto: aquisição de materiais de consumo (materiais de limpeza, expedien-
te e materiais didático), para atender as Escolas da rede Municipal de Ensino 
fundamental da Zona rural e Àreas indígenas. data de abertura: 06/10/2022 
as 09:00 hs. a retirada do Edital deverá ser efetuada via internet, no site: 
www.portaldecompraspublicas.com.br ou de segunda a sexta-feira, de 8h as 
12h e das 14h as 18h, na sede da PMP, sito na rua do contorno, 1212 - cen-
tro. Pgm: 22/09/2022. Jorge Pascoa da Silva - Pregoeiro. Portaria n° 
04/2022-GPP.

aViso de LicitaÇÃo  
PreGÃo eLetrÔNico n° 9/2022-00061

objeto: contratação de empresa prestadora de serviços de reforma nos esto-
fados (assentos e encostos), dos veículos, para Secretaria Municipal de Edu-
cação. data de abertura: 06/10/2022 as 09:00 hs. a retirada do Edital deverá 
ser efetuada via internet, no site: www.portaldecompraspublicas.com.br ou 
de segunda a sexta-feira, de 8h as 12h e das 14h as 18h, na sede da PMP, sito 
na rua do contorno, 1212 - centro. Pgm: 22/09/2022. Diego Guimarães 
Vieira - Pregoeiro. Portaria n° 04/2022-GPP.

Protocolo: 856094
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE PLACAS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PLacas
eXtratos de terMos aditiVos 

esPÉcie: 3º Termo aditivo ao contrato nº 20220086. contratante: fundo 
Municipal de Meio ambiente cNPJ 10.838.610/0001-12. contratado: Martins 
E Santos comercio de combustivel Eireli - Me cNPJ 14.469.809/0001-71. 
objeto do contrato: contratação de Empresa Para aquisição de combustivel 
automotivo Para o funcionamento do fundo Municipal de Meio ambiente de 
Placas. alteração: aumento de quantidade do contrato original, nos termos do 
art. 65, inciso i e §1 da lei 8.666/93, com tudo o valor contratual sofrerá um 
acréscimo de r$ 14.255,50 (quatorze mil duzentos e cinquenta e cinco reais 
e cinquenta centavos) devido ao aumento na quantidade, portanto o valor do 
contrato que era de r$ 51.258,00 (cinquenta e um mil duzentos e cinquenta 
e oito reais). Passara a ser de r$ 65.513,50(sessenta e cinco mil quinhentos 
e treze reais e cinquenta centavos) 12 de setembro de 2022.
esPÉcie: 5º Termo aditivo ao contrato nº 20190111. contratante: fundo 
Municipal de Meio ambiente, cNPJ 10.838.610/0001-12 contratado: Edmaria 
de oliveira correia, cPf 712.145.692-34. objeto do contrato: contratação 
de consultoria E assessoria Jurídica Para Prestação de Serviços destinados 
ao fundo Municipal de Meio ambiente alteração: Prorrogação do prazo de 
vigência do contrato original, nos termos do art. 57, inciso i da lei 8.666/93 
Vigência31 de agosto de 2022 até 01 de julho de 2023 de data de assina-
tura 26 de agosto de 2022. dotação orçamentária: 2222.185420052.2.075 
3.3.90.35.00.01Ordenador responsável: Eliza Adriana Zanetti - Secre-
taria de Meio ambiente.

Protocolo: 856101

PreFeitUra MUNiciPaL de PLacas
eXtrato de terMo aditiVo 

esPÉcie: 2º Termo aditivo ao contrato nº 20220168. contratante: fundo 
Municipal de Saúde cNPJ 12.566.342/0001-52, contratado: Martins d Santos 
comercio de combustivel Eireli - Me cNPJ 14.469.809/0001-71. objeto do 
contrato: contratação de Empresa Para aquisição de combustivel automotivo 
Para o funcionamento do fundo Municipal de Saude de Placas. alteração: 
aumento de quantidade do contrato original, nos termos do art. 65, inciso i 
e §1 da lei 8.666/93, com tudo o valor contratual sofrerá um acréscimo de 
r$ 59.170,72 (cinquenta e nove mil cento e setenta reais e setenta e dois 
centavos)devido ao aumento na quantidade, portanto o valor do contrato que 
era de r$ 230.708,28 (duzentos e trinta mil setecentos e oito reais e vinte 
e oito centavos) passara a ser de  r$ 286.879,00 (duzentos e oitenta e seis 
mil oitocentos e setenta e nove reais)12 de Setembro 2022. Gilberto Bianor 
dos santos Paiva - sec. municipal de saúde.

Protocolo: 856096

PreFeitUra MUNiciPaL de PLacas
eXtrato de terMo aditiVo 

esPÉcie: 3º Termo aditivo ao contrato nº 20220084. contratante: fun-
do Municipal de Educação cNPJ 28.558.407/0001-58. contratado: Martins 
e Santos comercio de combustivel Eireli - Me cNPJ 14.469.809/0001-71. 
objeto do contrato: contratação de Empresa Para aquisição de combustivel 
automotivo Para o funcionamento do fundo Municipal de Educação de Pla-
cas. alteração: aumento de quantidade do contrato original, nos termos do 
art. 65, inciso i e §1 da lei 8.666/93, com tudo o valor contratual sofrerá um 
acréscimo de r$ 85.287,54(oitenta e cinco mil duzentos e oitenta e sete reais 
e cinquenta e quatro centavos) devido ao aumento na quantidade, portanto o 
valor do contrato que era de r$ 342.493,75(trezentos e quarenta e dois mil 
reais quatrocentos e noventa e três reais e setenta e cinco centavos). Passara 
a ser de r$ 286.879,00 (duzentos e oitenta e seis mil oitocentos e setenta e 
nove reais)12 de setembro de 2022. ana Patricia Galucio de sousa - sec. 
municipal de Educação.

Protocolo: 856098

PreFeitUra MUNiciPaL de PLacas
eXtrato de terMo aditiVo. 

esPÉcie: 3º Termo aditivo ao contrato nº 20210236. contratante Prefei-
tura Municipal de Placas, cNPJ 01.611.858/0001-55. contratado: castro & 
Pessoa ltda, inscrita no cNPJ (Mf) sob o nº cNPJ 19.110.167/0001-33. ob-
jeto do contrato: contratação de Empresa Para Executar a construção da 
Praça Novo Paraíso no Município de Placas, conforme Emenda Parlamentar 
do Senador Zequinha Marinho de nº 202141820002 alteração: alteração: 
Prorrogação do prazo de vigência do contrato original, nos termos do art. 57, 
inciso i da lei 8.666/93 Vigência 14 de Setembro de 2022 até 11 de Janeiro 
de 2023 data de assinatura 29 de agosto de 2022 dotação orçamentária: 
1801.267820782.1.026 Obra de Infraestrutura urbana. Classificação econô-
mica 4.4.90.51.00 obras e instalações. Ordenador responsável: Leila Ra-
quel Possimoser - Prefeita Municipal.

eXtrato de coNtrato. coNtrato Nº 20220220 
oriGeM: toMada de PreÇos 008/2022. contratante: Prefeitura Munici-
pal de Placas cnpj  01.611.858/0001-55. contratada(o): E c G lima Eireli cnpj 
38.235.887/0001-70. objeto: construção de 03 Pontes de Madeira de lei Nas 
Vicinais do Municipio de Placas. Valor Total: r$ 800.706,69 (oitocentos mil se-
tecentos e seis reais e sessenta e nove centavos). ViGÊNcia: 20 de setembro 
de 2022 extinguindo-se em 20 de março de 2023; data da assinatura: 20 de 
setembro de 2022. Leila Raquel Possimoser - Prefeita Municipal.

Protocolo: 856095
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRIMAVERA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PriMaVera
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico srP N° 9/2022-0015 
Tipo menor preço por item. objeto: registro de Preços Pa a futura contra-
tação de Empresa Prestadora de Serviços de locação de Veículos destinados 
ao Transporte Escolar da rede Estadual e Municipal de Ensino, do Municí-
pio de Primavera/Pa, que teve sua suspensão circulada no d.o.U / ioEPa e 
J.G.c em 21/09/2022, para ajustes no termo de referência, acontecerá no 
dia 04/10/2022, 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. Bianca caroline costa 
Lobato - Pregoeira Municipal PMP/PA.

Protocolo: 856102
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE RURÓPOLIS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de rUrÓPoLis
aViso de LicitaÇÃo 

a Prefeitura Municipal de rurópolis/Pa através da Secretaria Municipal 
de Educação, torna - se público que realizará licitação com cota reservada 
para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte na Modalidade Pregão Ele-
trônico nº 028/2022SEMEcd-PE-SrP por registro de Preços do tipo Menor 
Preço Por item. cujo o objeto e: contratação de Empresa Para forncecimento 
de Material de Construção Diversificada (Material Para Construção, Pintura, 


