
106  diário oficial Nº 34.884 Terça-feira, 08 DE MARÇO DE 2022

aViso de LicitaÇÃo  
PreGÃo eLetrÔNico Nº 017/2022-Pe/srP

a Prefeitura Municipal de soure-Pa, torna público a todos os interessados ao 
processo licitatório que tem como REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVEN-
TUal coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada EM SErViÇoS dE Borra-
cHaria, ViSaNdo aTENdEr aS NEcESSidadES da PrEfEiTUra MUNiciPal 
dE SoUrE/Pa. a abertura será no dia 24/03/2022 as 08:30 horário de Brasília. 
o Edital e seus anexos estão disponíveis em www.portaldecompraspublicas.
com.br informações e-mail: pregoeirosoure@gmail.com.

Protocolo: 768403

PreFeitUra MUNiciPaL de soUre
eXtrato de reGistro de PreÇos

ata de reGistro de PreÇos N° 20220249
PreGÃo eLetrÔNico Nº 003/2022-Pe/srP

objeto: rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra E EVENTUal aQUiSiÇÃo dE 
cENTraiS dE ar, ViSaNdo  aTENdEr aS NEcESSidadES da SEcrETaria 
MUNiciPal dE adMiNiSTraÇÃo do MUNiciPio dE SoUrE/Pa. assinatura 
da ata:11/02/2022. Vigência: 12 (doze) meses a contar da assinatura. Em-
presa adjudicada e homologada: aNJoS & aNJoS lTda - ME, iNScriTa No 
c.N.P.J. nº  06.069.753/0001-30, vencedora com o valor global estimado de 
r$ 58.000,00. diSTriBUidora dE MaTErial ESPorTiVo carValHo EirE-
li, iNScriTa No c.N.P.J. nº 40.840.601/0001-27, vencedora com o valor 
global estimado de r$ 56.180,00. P G liMa coM EirEli-EPP, iNScriTa No 
c.N.P.J. nº 23.493.764/0001-61, vencedora com o valor global estimado de r$ 
284.052,96. rafael Soares cornetta 37224601829, iNScriTa No c.N.P.J. nº 
27.302.069/0001-26, vencedora com o valor global estimado de r$ 6.899,90, 
W TEdESco rEfriGEraÇÃo, iNScriTa No c.N.P.J. nº 20.121.311/0001-16, 
vencedora com o valor global estimado de r$ 32.990,00. a ata com  os preços 
e demais especificações encontra-se disponibilizada para consulta na Prefeitu-
ra Municipal de SoUrE/Pa no setor de licitações.

eXtrato de reGistro de PreÇos
ata de reGistro de PreÇos N° 20220250
PreGÃo eLetrÔNico Nº 006/2022-Pe/srP

objeto: rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra E EVENTUal aQUiSiÇÃo Sa-
coS PláSTicoS Para o MaTadoUro MUNiciPal, ViSaNdo aTENdEr aS 
NEcESSidadES da PrEfEiTUra MUNiciPal dE SoUrE/Pa. assinatura da 
ata:15/02/2022. Vigência: 12 (doze) meses a contar da assinatura. Empre-
sa adjudicada e homologada: roMa coMErcial lTda - ME, iNScriTa No 
c.N.P.J. nº  21.348.054/0001-12, vencedora com o valor global estimado de 
R$ 83.040,00. A ata com  os preços e demais especificações encontra-se dis-
ponibilizada para consulta na Prefeitura Municipal de SoUrE/Pa no setor de 
licitações.

Protocolo: 768404
.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE URUARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de UrUarÁ
aViso de LicitaÇÃo

PUBLica PreGÃo eLetrÔNico Nº 9/2022-00012 
Processo adMiNistratiVo Nº 920220012 

oBJeto: registro de Preços para seleção de proposta mais vantajosa para 
futura e eventual aquisição de veículos para atender a demanda da Secretaria 
Municipal de administração e Secretaria Municipal de Educação. data da aber-
tura: 18 de março de 2022. Horário 09 horas local: www.portaldecompraspu-
blicas.com.br. o edital encontra-se disponível no endereço rua 15 de novem-
bro nº 526, nos dias úteis, no horário das 08 às 12 horas e portal do TcM/Pa.

eXtrato de coNtrato
oriGeM: Pregão eletrônico 9/2022-00005-srP; coNtrataNte: FUN-
do MUNiciPaL de assistÊNcia sociaL; coNTraTo nº: 20229110; 
coNTraTada: SUPEr EcoNoMico EirEli; Valor ToTal: r$ 272.050,00 
(duzentos e Setenta e dois Mil e cinquenta reais); oBJETo: aquisição de 
cestas básicas para usuários de politica social, usuário de rede de assistência 
Social de Uruará. ViGÊNcia: 25/02/2022 à 30/12/2022.

Protocolo: 768405

PreFeitUra MUNiciPaL de UrUarÁ
eXtrato de coNtrato

oriGeM: Pregão eletrônico 9/2022-00011; coNtrato Nº: 20229096 
coNtrataNte: FUNdo de deseNV. da edUcaÇÃo BÁsica - FUNdeB; 
Valor ToTal: r$ - 124.080,00 (cento e Vinte e Quatro Mil e oitenta reais), 
coNTraTado: adEJailToN SilVa dE MoraiS; coNTraTo Nº: 20229097 
coNTraTaNTE: fUNdo dE dESENV. da EdUcaÇÃo BáSica - fUNdEB; Va-
lor ToTal: r$ - 124.080,00 (cento e Vinte Quatro Mil e oitenta reais), 
coNTraTada: aNalicE rodriGUES BraGa; coNTraTo Nº: 20229098 
coNTraTaNTE: fUNdo dE dESENV. da EdUcaÇÃo BáSica - fUNdEB; Va-
lor ToTal: r$ - 134.420,00 (cento e Trinta e Quatro Mil e Quatrocentos e 

Vinte reais), coNTraTado: aNdrÉ lUiZ SilVa BialESKi; coNTraTo Nº: 
20229099 coNTraTaNTE: fUNdo MUNiciPal EdUcaÇÃo; Valor ToTal: 
r$ - 134.420,00 (cento e Trinta e Quatro Mil e Quatrocentos e Vinte reais), 
coNTraTado: aNTÔNio GilMar SoEWEcKE; coNTraTo. Nº: 20229100 
coNTraTaNTE: fUNdo dE dESENV. da EdUcaÇÃo BáSica - fUNdEB; Va-
lor ToTal: r$ - 77.550,00 (Setenta e Sete Mil e Quinhentos e cinquenta 
e cinco reais), coNTraTado: EdilSE SENa doS SaNToS; coNTraTo Nº: 
20229101 coNTraTaNTE: fUNdo MUNiciPal dE EdUcaÇÃo; Valor To-
Tal: r$ - 103.400,00 (cento e Três Mil e Quatrocentos reais), coNTraTado: 
EVEraldo lEÃo doS SaNToS; coNTraTo Nº: 20229102 coNTraTaNTE: 
fUNdo MUNiciPal EdUcaÇÃo; Valor ToTal: r$ - 129.250,00 (cento e 
Vinte Nove Mil e duzentos e cinquenta reais), coNTraTada: fraNciNildo 
SilVErio da SilVa; coNTraTo Nº: 20229103 coNTraTaNTE: fUNdo dE 
dESENV. da EdUcaÇÃo BáSica - fUNdEB; Valor ToTal: r$ - 124.080,00 
(cento e Vinte e Quatro Mil e oitenta reais). coNTraTada: JoaBE SaNToS 
dE SoUZa; coNTraTo Nº: 20229104 coNTraTaNTE: fUNdo dE dESENV. 
da EdUcaÇÃo BáSica - fUNdEB; Valor ToTal: r$ - 103.400,00 (cento e 
Três Mil e Quatrocentos reais). coNTraTado: ZENildo SPEroTo; coNTra-
To Nº: 20229105 coNTraTaNTE: fUNdo MUNiciPal EdUcaÇÃo; Valor 
ToTal: r$ - 103.400,00 (cento e Três mil e Quatrocentos reais). coNTra-
Tado: JoSiNETE doS SaNToS MoTa; coNTraTo Nº: 20229106 coNTra-
TaNTE: fUNdo MUNiciPal dE EdUcaÇÃo; Valor ToTal: r$ - 123.046,00 
(cento e Vinte Três Mil e Quarenta e Seis reais). coNTraTado: lEoNardo 
carValHo da SilVa; coNTraTo Nº: 20229107 coNTraTaNTE: fUNdo 
MUNiciPal dE EdUcaÇÃo; Valor ToTal: r$ - 103.400,00 (cento e Três 
Mil e Quatrocentos reais). coNTraTado: Marcio liMa GoMES; coNTraTo 
Nº: 20229108 coNTraTaNTE: fUNdo dE dESENV. da EdUcaÇÃo BáSica 
- fUNdEB; Valor ToTal: r$ - 99.264,00 (Noventa e Nove Mil e duzentos e 
Sessenta e Quatro reais). coNTraTado: MarcoS dioNE doS SaNToS fa-
riaS; Nº: 20229109 coNTraTaNTE: fUNdo MUNiciPal EdUcaÇÃo; Valor 
ToTal: r$ - 38.500,00 (Trinta e oito Mil e Quinhentos reais). coNTraTado: 
JoNaS da SilVa TEiXEira; oBJETo: locação de veículos e barcos a serem 
utilizados no transporte escolar de alunos da rede Pública de Ensino do Muni-
cípio de Uruará; ViGÊNcia: 25/02/2022 à 30/12/2022.

Protocolo: 768406
.

.

ParticULares
.

eVa de soUZa oLiVeira 
cPF 136.521.842-20 

Torna público que recebeu da SEMaSa do município de Breu Branco/Pa a 
licença de operação n° 002/2021, processo n° 0016/2016, com validade até 
18/01/2022, para atividade de extração de areia e cascalho, no município de 
Breu Branco/Pa.

Protocolo: 768407
.

.

eMPresariaL
.

caMBoriÚ eMPreeNdiMeNtos iMoBiLiÁrios sPe Ltda
cNPJ Nº 43.092.012/0001-04

Torna público que recebeu da SEMMaT licença Prévia Nº 003/2022 para 
loteamento em Benevides/Pa, válida até 14/02/2023.

Protocolo: 768408

caMBoriÚ eMPreeNdiMeNtos iMoBiLiÁrios sPe Ltda
cNPJ Nº 43.092.012/0001-04

Torna público que recebeu da SEMMaT licença Prévia Nº 004/2022 para 
loteamento em Benevides/Pa, válida até 14/02/2023.

Protocolo: 768409

receBiMeNto da LiceNÇa de oPeraÇÃo
a cLaro s.a.

inscrita no cNPJ: 40.432.544/0241-60 
Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente de São 
domingos do araguaia/Pa a licença de operação nº0002/2022 com validade 
até 21/02/2024 para atividade de Torre de Telecomunicações para Telefonia 
Móvel, conforme o processo nº0004/2020, situado na TRAVESSA 13 DE MAIO 
SN, cENTro - SÃo doMiNGoS do araGUaia/Pa (PaSda01).

Protocolo: 768410

aViso de aLteraÇÃo
coNcorrÊNcia PÚBLica Nº 001/2022

o Fundo Municipal de saúde do Município de itaituba, através da Presi-
dente da cPl comunica que o Edital de concorrência n° 001/2022 foi alterado 
no subitem 31.3, conforme consta na primeira alteração do edital publicada 
no PorTal: www.tcm.pa.gov/geobras e www.itaituba.pa.gov.br. itaituba-Pa, 
23 de fevereiro de 2022. cleane da silva santos - Presidente cPL.

Protocolo: 768411


