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sidente da comissão Permanente de licitação, Edivane tristão dos Santos 
Alves, e ratificada pela Sra. Ana Barbara Freitas dos Reis, na qualidade de 
Secretária Municipal de assistência Social.

eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº: 20222818 ; oriGeM: disPeNsa de LicitaÇÃo 
Nº 7/2022-0027; coNtrataNtE.: fundo dos direitos das crianças e 
adolescentes; coNtratada(o):  carlos rogério rocha dos reis; oBJEto: 
locação de imóvel destinado ao funcionamento do acolhimento institucio-
nal São Miguel Arcanjo,a fim de atender as necessidades da Secretaria Mu-
nicipal de assistência Social .valor total: r$12.000,00 (doze mil reais); 
viGÊNcia: 01 de julho de 2022 a 31 de dezembro de 2022

ana Barbara Freitas dos reis
Secretária Municipal de assistência Social.

Protocolo: 830246

PrFeitUra MUNiciPaL de sÃo MiGUeL de GUaMÁ
eXtrato de coNtrato

contrato Nº: 20222808  origem: PreGÃo Nº 034/2022 contratante: PrE-
fEitUra MUNiciPal dE SÃo MiGUEl do GUaMá contratada: rocHa & 
rocHa PoSto Eco coMBUStivEiS ltda objeto: aquisição de combustí-
veis e óleos lubrificantes, para atender as necessidades da Prefeitura mu-
nicipal de São Miguel do Guamá-Pa. valor total: r$ 1.280.595,36 (um 
milhão, duzentos e oitenta mil, quinhentos e noventa e cinco reais e trinta 
e seis centavos) vigência: 21 de Junho de 2022 a 31 de dezembro de 2022 
data da assinatura: 21 de Junho de 2022.

edUardo saMPaio GoMes Leite
Prefeito Municipal

Protocolo: 830247
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.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo seBastiÃo da Boa Vista
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 9/2022-013
objeto: contratação de pessoa jurídica para a aquisição de Mobiliário e Equi-
pamentos Hospitalares para o Hospital Municipal de São Sebastião da Boa 
Vista/Pa, conforme Convênio n° 20/2022- SESPA, especificações e quantida-
des constantes no termo de referência. a abertura será no dia 02/08/2022 
às 10:00h, horário de Brasília. o Edital está disponível no sítio www.portalde-
compraspublicas.com.br https://pmssbv.pa.gov.br/portal-da-transparencia e 
https://www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes. informações no e-mail: pre-
goeirapmssbv@gmail.com. Nelucy e silva de souza - Pregoeira.

Protocolo: 830248
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SOURE

.

terceiro aditiVo ao coNtrato Nº 20220193
o Município de soUre, através do(a) PrEfEitUra MUNiciPal dE SoU-
rE, inscrito(a) no cNPJ sob o no 05.133.863/0001 -50, com sede na 2a 
rUa, representado por carloS aUGUSto dE liMa GoUvEa, PrEfEito, 
doravante denominado(a) coNtrataNtE, e aNtocar ENGENHaria Ei-
rEli, inscrito(a) no cNPJ 04.074.289/0001-44, com sede na coNJ Jar-
diM aNaNiNdEUa, QUadra M No128, aNaNiNdEUa, ananindeua-Pa, re-
presentada por EDILSON AURÉLIO DE MOURA PALHA, já qualificados no 
contrato inicial, determinaram por meio deste, alterar o referido contrato, 
consubstanciado nas seguintes cláusulas:
cLÁUsULa PriMeira - do oBJeto
o presente termo aditivo objetiva a prorrogação do prazo de vigência do 
contrato até 01 de agosto de 2022, nos termo do art. 57, $ 1o, inciso iii, 
da lei federal no 8.666/93.
soUre - Pa, 17 de Junho de 2022

PriMeiro aditiVo ao coNtrato Nº 20210592
o Município de soUre, através do(a) fUNdEB, inscrito(a) no cNPJ sob o 
no 29.766.506/0001-98, com sede na trav 17 , representado por clara 
Maria da Silva SaNtoS, SEcrEtária MUNiciPal dE EdUcaÇÃo, dora-
vante denominado(a) coNtrataNtE, e aNtocar ENGENHaria EirEli, 
inscrito(a) no cNPJ 04.074.289/0001-44, com sede na coNJ JardiM aNa-
NiNdEUa, QUadra M No128, aNaNiNdEUa, ananindeua-Pa, representada 
por EDILSON AURÉLIO DE MOURA PALHA, já qualificados no contrato ini-
cial, determinaram por meio deste, alterar o referido contrato, consubstan-
ciado nas seguintes cláusulas:
cLÁUsULa PriMeira - do oBJeto
o presente termo aditivo objetiva a prorrogação do prazo de vigência do 
contrato até 01 de Novembro de 2022, nos termo do art. 57, $ 1o, inciso 
iii, da lei federal no 8.666/93.

SoUrE - Pa, 04 de Julho de 2022.
carlos augusto de Lima Gouvêa

PrEfEito
Protocolo: 830249

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TERRA SANTA

.

MUNiciPio de terra saNta
aViso de HoMoLoGaÇÃo

cHaMaMeNto PUBLico Para crEdENciaMENto Nº 002/2022-PMtS-cPl
oBJEto: crEdENciaMENto dE lEiloEiroS Para a PrEStaÇÃo doS 
SErviÇoS dE avaliaÇÃo E aliENaÇÃo dE BENS MÓvEiS iNSErvÍvEiS 
dE ProPriEdadE do MUNiciPio dE tErra SaNta
crEdENciado: SaNdro dE olivEira,cPf:695.860.XXX-XX registro na 
Junta comercial de Estado do Pará sob o número 20070555214.

odair JosÉ Farias aLBUQUerQUe
PrEfEito MUNiciPal.

Protocolo: 830250

PreGÃo eLetroNico Nº 39/2022
oBJeto: SErviÇoS dE faBricaÇÃo dE ESQUadriaS dE fErro E alU-
MÍNio E oUtraS variaNtES Para a PMtS E fUNdoS. aBErtUra No dia 
01/08/2022 aS 09:00 HS. rEGiME dE EXEcUÇÃo iNdirEta Por PrEÇo 
UNitário, critÉrio dE JUlGaMENto: MENor PrEÇo Por itEM, Ho-
rário dE BraSÍlia. local: https://www.portaldecompraspublicas.com.
br/18/, oS EditaiS E SEUS aNEXoS ENcoNtraM-SE diSPoNÍvEiS No 
SitE: https://www.portaldecompraspublicas.com.br/18/, QUalQUEr ES-
clarEciMENto SoBrE o Edital SErá fEito PElo ENdErEÇo ElEtrÔ-
Nico https://www.portaldecompraspublicas.com.br/18/.
PreGÃo eLetroNico Nº 40/2022 oBJEto: aQUiSiÇÃo dE MatEriaiS 
E iMPrESSoS GráficoS dEStiNadoS a PMtS E fUNdoS MUNiciPaiS. 
aBErtUra No dia 02/08/2022 aS 09:00 HS. rEGiME dE EXEcUÇÃo iNdi-
rEta Por PrEÇo UNitário, critÉrio dE JUlGaMENto: MENor PrEÇo 
Por itEM, Horário dE BraSÍlia. local: https://www.portaldecompras-
publicas.com.br/18/, oS EditaiS E SEUS aNEXoS ENcoNtraM-SE diS-
PoNÍvEiS No SitE: https://www.portaldecompraspublicas.com.br/18/, 
QUalQUEr ESclarEciMENto SoBrE o Edital SErá fEito PElo ENdE-
rEÇo ElEtrÔNico https://www.portaldecompraspublicas.com.br/18/.

odair Jose Farias aLBUQUerQUe
PrEfEito MUiNciPal

Protocolo: 830251
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE TOMÉ-AÇU

.

PreFeitUra MUNiciPaL de toMÉ-aÇU / Pa
retiFicaÇÃo de aViso de LicitaÇÃo

toMada de PreÇos Nº 2/2022-1207001 
Na publicação circulada em 14/07/2022. onde se lê: data de abertura: 
29/07/2022. Leia-se: 04/08/2022. ariane Lima Batista - Presidente 
da cPL/PMta.

aViso de LicitaÇÃo
toMada de PreÇos Nº 2/2022-1307001. tipo menor preço global, 
sob o regime de empreitada por preço global. contratação de empresa 
especializada em serviços de engenharia para execução das obras de cons-
trução de creche municipal tipo B, localizada no Bairro Novo Horizonte, 
Macrozona do núcleo urbano de Quatro Bocas, município de tomé-açu / 
PA, conforme especificações contidas no Edital e anexos. Data de abertura: 
05/08/2022 às 09:00h. o Edital e seus anexos encontram-se disponíveis 
na sala de reuniões da cPl, no Mural de licitações/tcM/Pa e no site ht-
tps://transparencia.prefeituratomeacu.pa.gov.br - ariane Lima Batista - 
Presidente da cPL/PMta.

Protocolo: 830252
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE TUCUMÃ

.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo PreseNciaL Nº 9/2022-044FMMati

o Município de tUcUMÃ, através da PreFeitUra MUNiciPaL, por 
intermédio da comissão de licitação, torna público que fará licitação às 
09:00 horas do dia 01 de agosto de 2022, na modalidade PrEGÃo PrE-
SENcial Nº 9/2022-044fMMati, tipo menor preço por itEM, cujo de 
aQUiSiÇÃo dE MatEriaiS Para faBricaÇÃo dE coNtaiNErS QUE SE-
rÃo UltiliZadoS Na liMPEZa UrBaNa, de acordo com o que determina 
a legislação vigente, a realizar-se na Sala de reuniões do departamento 
de licitações, informações Gerais: o edital está disponível na rua do café, 
S/Nº, Setor Morumbi, tucumã/Pa, das 07:30hs às 11:30hs e também pelo 
e-mail: cpl2021pmt@gmail.com, bem como no site do tcM, no endere-
ço www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes/. tUcUMÃ - Pa, 18 de julho de 
2022. NadieLLY soUsa rocHa - Pregoeira.

Protocolo: 830253


