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vigência: 20/12/2021 a 20/12/2022; amparo legal: art. 65, inciso ii, alí-
nea ‘d’, da lei federal nº 8.666/93; ordenador de despesa: Manuelle 
espindola dos reis.
contrato Nº: 20212003; contratante: fundo Municipal de Educa-
ção; contratada: Smp construções, comercio E Serviço Eireli, comercio, 
cNPJ: 17.853.685/0001-11; objeto: alteração contratual no valor de r$ 
544.040,02, passando o contrato a ter o valor total de r$ 3.119.006,80; 
vigência: 07/07/2021 a 20/12/2022; ordenador de despesa: Manuelle 
espindola dos reis.
contrato Nº: 20212004; contratante: fundo Municipal de Educa-
ção; contratada: J caldas comércio varejista, cNPJ: 26.986.932/0001-
49; objeto: alteração contratual no valor de r$ 257.056,76, passando o 
contrato a ter o valor total de r$ 2.017.958,65; vigência: 24/06/2022 a 
20/12/2022; ordenador de despesa: Manuelle espindola dos reis.
contrato Nº: 20212007; contratante: fundo Municipal de Educação; 
contratada: H Guedes Mendes Eireli, cNPJ: 30.609.276/0001-32; objeto: 
alteração contratual no valor de r$ 486.833,17, passando o contrato a ter 
o valor total de r$ 5.869.171,54; vigência: 24/06/2022 a 20/12/2022. 
amparo legal: art. 65, inciso ii, alínea ‘d’, da lei federal nº 8.666/93; 
ordenador de despesa: Manuelle espindola dos reis.

oriGeM PeNo 013/2021 
contrato Nº: 20219224; contratante: fundo Municipal de Saúde; contrata-
da: Jesus Por Nos comercio de combustivel Eireli, cNPJ 33.146.239/0001-
23; objeto: o presente termo aditivo objetiva a alteração contratual no 
valor de r$ 111.552,71, nos termos do art. 65, inciso i, alínea ‘b, e § 1º’, 
da lei federal nº 8.666/93; vigência: 22/06/2022 a 12/12/2022; ordena-
dor: Jucineide alves Barbosa.

aViso de HoMoLoGaÇÃo 
toMada de PreÇos nº 2/2022-052502

objeto: contratação de Empresa Especializada Para a Execução da obra 
de construção (conclusão) das creches tipo - c Proinfância: São tomé E 
ivo Mainard, localizadas Na Zona rural do Município de Breves/Pa. vence-
dor: d. Gibson azevedo Eireli - Epp, com o valor total de r$1.821.884,12 
(Um milhão, oitocentos e vinte e um mil, oitocentos e oitenta e quatro 
reais e doze centavos). Homologo a licitação na forma da lei nº 8.666/93 - 
Manuelle espindola dos reis. 15 de julho de 2022.

Protocolo: 829224
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAPITÃO POÇO

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caPitÃo PoÇo
eXtrato de reGistro de PreÇos

registro de Preços nº 120701/2022, decorrente do Pregão Presencial nº 
010/2022 - SrP. registrador: Prefeitura Municipal de capitão Poço. objeto: 
aquisição de Gêneros alimentícios destinados ao uso da administração Pú-
blica Municipal. Empresas registradas: r Moura Brito de Paula - Me, cNPJ 
15.082.022/0001-15 e a l cordeiro Eireli, cNPJ: 26.833.831/0001-38. 
valor total registrado: r$ 1.913.640,45 (Um milhão, novecentos e treze 
mil, seiscentos e quarenta reais e quarenta e cinco centavos). data da 
assinatura: 12/07/2022.

eXtratos de coNtratos. 
Pregão nº 010/2022 - PMcP - PP - srP, conforme saldo da ata de re-
gistro de Preço nº 120701/2022 objeto dos contratos: aquisição de Gê-
neros alimentícios. contrato nº 2022130701. contratante: Prefeitura Mu-
nicipal de capitão Poço, contratado: r Moura Brito de Paula - Me, cNPJ 
15.082.022/0001-15 valor global r$: 264.272,10 (duzentos e sessenta 
e quatro mil, duzentos e setenta e dois reais e dez centavos). vigência 
13/07/2022 a 13/07/2023; contrato nº 2022130702. contratante: fun-
do Municipal de assistência Social, contratado: r Moura Brito de Paula 
- Me, cNPJ 15.082.022/0001-15.  valor global r$ 213.686,09 (duzentos 
e treze mil, seiscentos e oitenta e seis reais e nove centavos). vigência 
13/07/2022 a 13/07/2023; contrato nº 2022130703. contratante: fun-
do Municipal de Saúde, contratado: r Moura Brito de Paula - Me, cNPJ 
15.082.022/0001-15.  valor global r$ 238.699,55 (duzentos e trinta e oito 
mil, seiscentos e noventa e nove e cinquenta e cinco centavos). vigência 
13/07/2022 a 13/07/2023; contrato nº 2022130704. contratante: fundo 
Municipal de Educação, contratado: r Moura Brito de Paula - Me, cNPJ 
15.082.022/0001-15.  valor global r$ 108.789,06 (cento e oito mil, se-
tecentos e oitenta e nove mil e seis centavos). vigência 13/07/2022 a 
13/07/2023. contrato nº 2022130705. contratante: fUNdEB, contrata-
do: r Moura Brito de Paula - Me, cNPJ 15.082.022/0001-15.  valor glo-
bal r$112.682,36 (cento e doze mil, seiscentos e oitenta e dois reais e 
trinta e seis centavos). vigência 13/07/2022 a 13/07/2023; contrato nº 
2022130706 contratante: Prefeitura Municipal de capitão Poço, contra-
tado: a l cordeiro Eireli, cNPJ 26.833.831/0001-38 global r$: 4.170,00 
(quatro mil e cento e setenta reais). vigência 13/07/2022 a 13/07/2023; 
contrato nº 2022130707 contratante: fundo Municipal de assistência 
Social, contratado: a l cordeiro Eireli, cNPJ 26.833.831/0001-38.  valor 
global r$: 4.045,00 (quatro mil e quarenta reais). vigência 13/07/2022 
a 13/07/2023. contrato nº 2022130708. contratante: fundo Municipal 
de Saúde, contratado: a l cordeiro Eireli, cNPJ 26.833.831/0001-38.  
valor global r$ 3.186,00 (três mil cento e oitenta e seis reais). vigên-
cia 13/07/2022 a 13/07/2023; contrato nº 2022130709. contratan-

te: fundo Municipal de Educação, contratado: a l cordeiro Eireli, cNPJ 
26.833.831/0001-38.  valor global r$ 4.712,50 (quatro mil e setecentos 
e doze reais e cinquenta centavos). vigência 13/07/2022 a 13/07/2023. 
contrato nº 2022130710 contratante: fUNdEB, contratado: a l cordeiro 
Eireli, cNPJ 26.833.831/0001-38.  valor global r$ 4.712,50 (quatro mil 
e setecentos e doze reais e cinquenta centavos). vigência 13/07/2022 a 
13/07/2023.

Protocolo: 829225

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CUMARÚ DO NORTE

.

PreFeitUra MUNiciPaL de cUMarU do Norte - Pa
eXtrato de 1º terMo aditiVo

FUNdo MUNiciPaL de edUcaÇÃo
Processo administrativo n.º 003/2022, Pregão eletrônico n°. 003/2022. 
objeto: registro de preço para contratação de empresa para aquisição 
parcelada de Pães e carnes em geral, para o preparo de Merenda Es-
colar. contrato nº. 029/2022 - caMarGUS diStriBUidora dE aliMEN-
toS EirEli, cNPJ: 02.135.330/0001-10. objeto do termo:  acréscimo de 
25% (vinte e cinco por cento) no quantitativo do item licitado. contrato 
nº. 031/2022 - MEGa MiX diStriBUidora dE aliMENtoS EirEli, cNPJ: 
24.061.231/0001-73. objeto do termo:  acréscimo de 25% (vinte e cinco 
por cento) no quantitativo do item licitado. cumaru do Norte - Pa, 15 de 
março de 2022. aUGUsta eLias. secretário Municipal de educação.

eXtrato de ata de reGistro de PreÇos
FUNdo MUNiciPaL de assistÊNcia sociaL 

Processo Licitatório nº 048/2022, Pregão eletrônico n°. 032/2022. 
ata de registro de Preços nº 058/2022. Empresa: aHcor coMErcio dE 
ProdUtoS odoNtoloGicoS ltda, cNPJ: 37.556.213/0001-04. objeto: 
registro de preços para eventual e futura aquisição de 2.000 (dois mil) kit 
de cestas básicas destinados a atender famílias em situação de vulnerabi-
lidade social e emergencial. vigência: 07/07/2022 a 07/07/2023. data de 
assinatura: 07/07/2022. valor: r$ 350.292,00.

eXtrato de coNtrato
Prefeitura Municipal de cumaru do Norte. contrato nº. 277/2022 
- MariaNa FaGUNdes ProdUÇÕes eireLi, cNPJ: 28.037.230/0001-
44. Processo de licitação nº 055/2022-cPl inexigibilidade nº 002/2022-
cPl. objeto: contratação empresa para realização de show musical da ban-
da “Mariana fagundes” na Xiv agropecuária do Município de cumaru do 
Norte - Pa. valor total r$ 69.000,00. vigência: 07/07/2022 a 19/08/2022. 
contrato nº. 278/2022 - r. S. coMErcio E SErviÇo EirEli, cNPJ: 
39.235.133/0001-82. Processo de licitação Nº 056/2022-cPl inexigibili-
dade nº 003/2022-cPl. objeto: contratação empresa para realização de 
show musical da banda “Biu do Piseiro” na Xiv agropecuária do Município 
de cumaru do Norte. valor total r$ 69.000,00. vigência: 07/07/2022 a 
20/08/2022. fundo Municipal de assistência Social. contrato nº 279/2022 
- aHcor coMErcio dE ProdUtoS odoNtoloGicoS ltda, cNPJ. 
37.556.213/0001-04. Processo licitatório nº 048/2022, Pregão Eletrônico 
nº 032/2022. objeto: registro de preços para eventual e futura aquisição 
de 1.000 (mil) kit de cestas básicas destinados a atender famílias em si-
tuação de vulnerabilidade social e emergencial, valor total r$ 175.146,00. 
vigência 08/07/2022 a 31/12/2022. celio Marcos cordeiro. Prefeito 
Municipal.

eXtrato de coNtrato
Processo de LicitaÇÃo Nº 049/2022-cPL

PreGÃo eLetrÔNico Nº 033/2022-cPL
Prefeitura Municipal de cumaru do Norte. contrato nº. 280/2022 
- cleonice Borges de Jesus araújo - Me, cNPJ: 08.490.949/0001-29. 
objeto: contratação de empresa para prestação de serviços de malharia 
e confecções em geral. valor total r$ 12.492,00. vigência: 11/07/2022 
a 31/12/2022. contrato nº. 285/2022 - rBMf comercio atacadista de 
Produtos alimentícios e Serviços EirEli, cNPJ: 06.916.722/0001-77. ob-
jeto: contratação de empresa para prestação de serviços de malharia e 
confecções em geral. valor total r$ 11.439,00. vigência: 11/07/2022 a 
31/12/2022. celio Marcos cordeiro. Prefeito Municipal. fundo Municipal 
de Saúde. contrato nº. 281/2022 - cleonice Borges de Jesus araújo - 
ME, cNPJ: 08.490.949/0001-29. objeto: contratação de empresa para 
prestação de serviços de malharia e confecções em geral. valor total r$ 
16.420,00. vigência: 11/07/2022 a 31/12/2022. contrato nº. 286/2022 
- rBMf comercio atacadista de Produtos alimentícios e Serviços EirE-
li, cNPJ: 06.916.722/0001-77. objeto: contratação de empresa para 
prestação de serviços de malharia e confecções em geral. valor total r$ 
37.158,80. vigência: 11/07/2022 a 31/12/2022. José ribamar. Secretário 
Municipal de saúde. fundo Municipal de Educação. contrato nº. 282/2022 
- cleonice Borges de Jesus araújo - ME, cNPJ: 08.490.949/0001-29. ob-
jeto: contratação de empresa para prestação de serviços de malharia e 
confecções em geral. valor total r$ 178.600,00. vigência: 11/07/2022 a 
31/12/2022. contrato nº. 287/2022 - rBMf comercio atacadista de Pro-
dutos alimentícios e Serviços EirEli, cNPJ: 06.916.722/0001-77. ob-
jeto: contratação de empresa para prestação de serviços de malharia e 
confecções em geral. valor total r$ 29.018,50. vigência: 11/07/2022 a 
31/12/2022. contrato nº. 290/2022 - reis industria e comercio de Bolsas 
e Promocionais, cNPJ: 12.533.412/0001-76. objeto: contratação de em-
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presa para prestação de serviços de malharia e confecções em geral. valor 
total r$ 9.485,00. vigência: 11/07/2022 a 31/12/2022. augusta elias. 
secretário Municipal de saúde.
Fundo Municipal de Meio ambiente. contrato nº. 283/2022 - cleonice 
Borges de Jesus araújo - Me, cNPJ: 08.490.949/0001-29. objeto: contra-
tação de empresa para prestação de serviços de malharia e confecções em 
geral. valor total r$ 4.455,00. vigência: 11/07/2022 a 31/12/2022. contrato 
nº. 288/2022 - rBMf comercio atacadista de Produtos alimentícios e Ser-
viços EirEli, cNPJ: 06.916.722/0001-77. objeto: contratação de empresa 
para prestação de serviços de malharia e confecções em geral. valor total 
r$ 5.000,00. vigência: 11/07/2022 a 31/12/2022. Ewerton Socorro da Sil-
va. Secretário Municipal. fundo Municipal de assistência Social. contrato nº. 
284/2022 - cleonice Borges de Jesus araújo - ME, cNPJ: 08.490.949/0001-
29 objeto: contratação de empresa para prestação de serviços de malharia 
e confecções em geral. valor total r$ 55.247,00. vigência: 11/07/2022 a 
31/12/2022. contrato nº. 289/2022 - rBMf comercio atacadista de Pro-
dutos alimentícios e Serviços EirEli, cNPJ: 06.916.722/0001-77. ob-
jeto: contratação de empresa para prestação de serviços de malharia e 
confecções em geral. valor total r$ 52.257,60. vigência: 11/07/2022 a 
31/12/2022. contrato nº. 291/2022 - reis industria e comercio de Bol-
sas e Promocionais, cNPJ: 12.533.412/0001-76. objeto: contratação de 
empresa para prestação de serviços de malharia e confecções em geral. 
valor total r$ 15.425,00. vigência: 11/07/2022 a 31/12/2022. adriana 
da silva carvalho. secretário Municipal.

Protocolo: 829226
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

.

FUNdo MUNiciPaL de coNceiÇÃo do araGUaia
eXtrato do coNtrato

a) espécie: Contrato nº. 049/2022 SEMTEJ, firmado em 29/06/2022, 
entre o Município de conceição do araguaia - Pa, através da Secretaria 
Municipal de turismo, Esporte e Juventude e a empresa Saia rodada 
ProMocoES artiSticaS ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita 
no cNPJ nº 05.323.996/0001-90. b) objeto: contratação de Show artístico 
com a banda Saia rodada, para apresentação no Evento “verão 2022” - 
que ocorrerá na Praia das Gaivotas no dia 16 de julho de 2022, com entra-
da franca, no município de conceição do araguaia-Pa. o evento em ques-
tão terá início no dia 30 de junho, e término no dia 31 de julho de 2022. 
c) fundamento legal: inexigibilidade de licitação - artigo 25, inciso iii. d) 
vigência: a vigência será a partir da data de assinatura do contrato até 10 
de agosto de 2022. e) valor contratual: r$ 250.000,00 (duzentos e cin-
quenta mil reais). f) funcional Programática: origem: Secretaria Municipal 
de turismo, Esporte e Juventude. Programa: 07.0707.27.695.0707.2.136. 
33.90.39.00 fonte: 15000000/ 17010000. g) Signatários: Pela contratan-
te a Sra. Erika denis cruz da Silva e pela contratada o Sr. Paulo Givago 
Barreto alves. conceição do araguaia-Pa, 15 de Julho de 2022. Heloisa 
Mendes sousa Francisco. Presidente da cPL

Protocolo: 829228
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE IGARAPÉ-MIRI

.

PreFeitUra MUNiciPaL de iGaraPÉ-Miri
secretaria MUNiciPaL de saÚde

aViso de LicitaÇÃo
credeNciaMeNto de Pessoa JUridica

tipo: Processo de crEdENciaMENto dE PESSoaS fÍSicaS E JUrÍdicaS 
Para PrEStaÇÃo SErviÇoS MÉdicoS (cliNico GEral) aoS USUarioS 
do SUS Para atENdEr aS NEScESSidadES da SEcrEtaria MUNiciPal 
dE SaÚdE dE iGaraPÉ-Miri/Pa. abertura: 03/08/2022 das 8h às 14h. in-
formações: cpl.igmiri.pa@gmail.com. Edital disponível no site da prefeitura 
e no mural de licitações do tcM/Pa.

Nazianne Barbosa Pena
Secretária Municipal de Saúde

Protocolo: 829230

PreFeitUra MUNiciPaL de iGaraPÉ-Miri/Pa
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 019/2022 - srP - PMi
Pregão Eletrônico Sistema registro de Preços do tipo menor preço, por 
item. objeto: rEGiStro dE PrEÇo Para fUtUra E EvENtUal aQUiSi-
ÇÃo dE MatErial dE coNStrUÇÃo EM GEral Para atENdEr aS NEcES-
SidadES da PrEfEitUra MUNiciPal dE iGaraPÉ - Miri E SEcrEtariaS.
Sessão pública: 29/07/2022, às 9h, horário de Brasília. Plataforma de rea-
lização www.portaldecompraspublicas.com.br
Editais disponíveis no www.portaldecompraspublicas.com.br
https://igarapemiri.pa.gov.br/c/licitacoes/ e no mural de licitações do tcM/Pa.
informações no e-mail: cpligarapemir2021@hotmail.com.

LUZiara do socorro cUNHa cota-PreGoeira
Protocolo: 829231

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE JACUNDÁ

.

rePUBLicaÇÃo PreGÃo eLetrÔNico Nº 9/2022-027-Pe
abertura dia 01/08/2022, às 10:00 horas, no site:www.portaldecom-
praspublicas.com.br, tipo Menor Preço por item, objeto: coNtrataÇÃo 
dE EMPrESa ESPEcialiZada No forNEciMENto dE iNSUMoS E EQUi-
PaMENtoS Para foMENto ÀS aÇoES dE aSSiStENcia aoS aGricUlto-
rES adridoS ao ProGraMa tErritÓrioS SUStENtávEiS coNforME 
coNvENio 012/2022 - SEdaP, No MUNiciPio dE JacUNda. o edital en-
contra-se a disposição na cPl no horário de 8:00hs às 12:00 horas, e no 
site http://jacunda.pa.gov.br/portal-da-transparencia.

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 9/2022-030-Pe
abertura dia 01/08/2022, às 10:00 horas, no site:www.portaldecom-
praspublicas.com.br, tipo Menor Preço por item, objeto: registro de preço 
para futura e eventual aquisição de materiais de higiene e limpeza, copa e 
cozinha para atender, Prefeitura Municipal, Secretarias Municipais, fundo 
Municipal de Saúde, e fundo Municipal de assistência Social e fundo Mu-
nicipal de ambiente do Município de Jacundá - Pa. o edital encontra-se a 
disposição na cPl no horário de 8:00hs às 12:00 horas, e no site http://
jacunda.pa.gov.br/portal-da-transparencia.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 9/2022-031-Pe
abertura dia 03/08/2022, às 09:00 horas, no site:www.portaldecom-
praspublicas.com.br, tipo Menor Preço por item, objeto: coNtrataÇÃo dE 
EMPrESa ESPEcialiZada No forNEciMENto dE MatEriaiS E dE MÃo 
dE oBra NEcESSárioS Para a iMPlEMENtaÇÃo dE traNSforMado-
rES dE 75Kva, 112,5Kva E 150Kva, a fiM dE atENdEr o aUMENto dE 
carGa dE EScolaS do MUNicÍPio dE JacUNdá. o edital encontra-se a 
disposição na cPl no horário de 8:00hs às 12:00 horas, e no site http://
jacunda.pa.gov.br/portal-da-transparencia.

itoNir aParecido taVares
chefe do Poder Executivo

Protocolo: 829232
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE LIMOEIRO DO AJURU

.

PreFeitUra MUNiciPaL de LiMoeiro do aJUrU
eXtratos de terMos aditiVos 

esPÉcie: 1º termo de aditivo contrato original nº 202107003. Pre-
gão Eletrônico nº 04/2021/PE-PMla. Partes: Prefeitura Municipal de li-
moeiro do ajuru e M a v Neto Serviços de comunicações ltda, cNPJ: 
16.875.413/0001-50. objeto do termo: o presente termo aditivo tem 
como objeto a prorrogação da vigência do contrato nº 202107003. vigên-
cia: 01/07/2022 a 30/06/2023. data da assinatura: 30/06/2022. fiscal de 
contrato: Paula francinete Pimentel, cPf nº 023.045.692-85. ordenador 
de despesa: alcides abreu Barra - Prefeito Municipal.

coNtrato oriGiNaL Nº 202107004 
PreGÃo eLetrÔNico Nº 04/2021/Pe-PMLa 

Partes: fundo Municipal de Educação Básica de limoeiro do ajuru - fUNdEB 
e M a v Neto Serviços de comunicações ltda, cNPJ: 16.875.413/0001-
50. objeto do termo: o presente termo aditivo tem como objeto a pror-
rogação da vigência do contrato nº 202107004. vigência: 01/07/2022 a 
30/06/2023. data da assinatura: 30/06/2022. fiscal de contrato: Paula 
francinete Pimentel, cPf nº 023.045.692-85. ordenadora: raelma san-
tana Pinheiro - secretária de educação.

coNtrato oriGiNaL Nº 202107005 
PreGÃo eLetrÔNico Nº 04/2021/Pe-PMLa 

Partes: fundo Municipal de Saúde e M a v Neto Serviços de comunicações 
ltda, cNPJ: 16.875.413/0001-50. objeto do termo: o presente termo adi-
tivo tem como objeto a prorrogação da vigência do contrato nº 202107005. 
vigência: 01/07/2022 a 30/06/2023. data da assinatura: 30/06/2022. fis-
cal de contrato: Paula francinete Pimentel, cPf nº 023.045.692-85. orde-
nador de despesa: Edson farias Marques - Secretário Municipal de Saúde
contrato original nº 202107006. Pregão Eletrônico nº 04/2021/PE-PMla. 
Partes: fundo Municipal de assistência Social de limoeiro do ajuru e M a v 
Neto Serviços de comunicações ltda, cNPJ: 16.875.413/0001-50. objeto 
do termo: o presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação da 
vigência do contrato nº 202107006. vigência: 01/07/2022 a 30/06/2023. 
data da assinatura: 30/06/2022. fiscal de contrato: Paula francinete Pi-
mentel, cPf nº 023.045.692-85. ordenador de despesa: Jorgenor Lis-
boa de souza - secretário Municipal de assistência social.

aViso 
a Prefeitura Municipal de Limoeiro do ajuru, por intermédio do seu pre-
goeiro municipal, Sr. rafael theocharopoulos correa torna SEM EfEito a pu-
blicação do aviso de licitação circulado no dia 15/07/2022 que tem registro 
de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em 
fornecimento de água, guloseimas, gêneros alimentícios e hortifrutigranjeiros 
diversos, a fim de atender às necessidades da Prefeitura Municipal de Limoei-
ro do ajuru/Pa, suas Secretarias e fundos Municipais.

Protocolo: 829233


