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coNtrato Nº...........: 20220278
oriGeM.....................: PreGÃo eLetrÔNico Nº 068/2021

coNTraTaNTE........: fUNdo MUNiciPal dE SaÚdE
coNTraTada(o).....: W TEdESco rEfriGEraÇÃo EirElli EPP
oBJETo......................: rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra E EVENTUal 
aQUiSiÇÃo dE EQUiPaMENToS E MaTEriaiS PErMaNENTES oriUNdoS dE 
EMENda, ViSaNdo aTENdEr aS NEcESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal 
dE SaUdE do MUNiciPio dE SoUr E/Pa.
Valor ToTal................: r$ 32.990,00 (trinta e dois mil, novecentos e noventa reais)
ViGÊNcia...................: 07 de Março de 2022 a 31 de dezembro de 2022
daTa da aSSiNaTUra.........: 07 de Março de 2022

Protocolo: 774571

eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº...........: 20220269

oriGeM.....................: iNeXiGiBiLidade Nº 6/2022-004
coNTraTaNTE........: fUNdo MUNiciPal dE EdUcaÇÃo
coNTraTada(o).....: Maria liNdalVa oliVEira fErNaNdES
oBJETo......................: coNTraTaÇÃo dE SErViÇoS Para rEaliZaÇÃo dE 
forMaÇÃo coNTiNUada (ENcoNTro PEdaGÓGico), Para ProfESSorES 
do MUNicÍPio dE SoUrE/Pa.
Valor ToTal................: r$ 3.500,00 (três mil, quinhentos reais)
ViGÊNcia...................: 23 de fevereiro de 2022 a 29 de abril de 2022
daTa da aSSiNaTUra.........: 23 de fevereiro de 2022

Protocolo: 774572

PriMeiro aditiVo ao coNtrato Nº 20220193
o Município de soUre, através do(a) PrEfEiTUra MUNiciPal dE SoUrE, 
inscrito(a) no cNPJ sob o nº 05.133.863/0001 -50, com sede na 2a rUa, re-
presentado por carloS aUGUSTo dE liMa GoUVEa, PrEfEiTo, doravante de-
nominado(a) coNTraTaNTE, e aNTocar ENGENHaria EirEli, inscrito(a) no 
cNPJ 04.074.289/0001-44, com sede na coNJ JardiM aNaNiNdEUa, QUadra 
M Nº128, aNaNiNdEUa, ananindeua-Pa, representada 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 con-
trato até 03 de Maio de 2022, nos termo do art. 57, inciso ii, da lei federal nº 
8.666/93.
cLÁUsULa seGUNda - da dotaÇÃo orÇaMeNtÁria
a despesa decorrente da presente alteração correrá à conta da seguinte dotação 
orçamentária:
cLÁUsULa terceira - do PraZo de ViGÊNcia
o presente Termo aditivo entra em vigor a partir da data de sua publicação.
cLÁUsULa QUarta - da ratiFicaÇÃo
Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato a que se refere o pre-
sente Termo aditivo.
E por estarem justos e contratados, firmam o presente aditivo, em 3 (três) vias 
de igual teor e forma, para que surtam os seus efeitos legais.
soUre - Pa, 11 de Março de 2022

eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº...........: 20220285

oriGeM.....................: PreGÃo eLetrÔNico Nº 009/2022-Pe/srP
coNTraTaNTE........: fUNdo MUNiciPal do TraBalHo E ProMoÇÃo Social
coNTraTada(o).....: a lEal fiGUEirEdo ME
oBJETo......................: rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra E EVENTUal 
aQUiSiÇÃo dE aliMENToS PErEciVEiS E NÃo PErEciVEiS, ViSaNdo aTEN-
dEr aS NEcESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal dE aSSiSTENcia Social 
do MUNiciPio dE SoUrE/Pa.
Valor ToTal................: r$ 30.140,70 (trinta mil, cento e quarenta reais e 
setenta centavos)
ViGÊNcia...................: 15 de Março de 2022 a 31 de dezembro de 2022
daTa da aSSiNaTUra.........: 15 de Março de 2022

coNtrato Nº...........: 20220286
oriGeM.....................: PreGÃo eLetrÔNico Nº 009/2022-Pe/srP

coNTraTaNTE........: fUNdo MUNiciPal do TraBalHo E ProMoÇÃo Social
coNTraTada(o).....: JacilENE PErEira GoMES ME
oBJETo......................: rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra E EVENTUal 
aQUiSiÇÃo dE aliMENToS PErEciVEiS E NÃo PErEciVEiS, ViSaNdo aTEN-
dEr aS NEcESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal dE aSSiSTENcia Social 
do MUNiciPio dE SoUrE/Pa.
Valor ToTal................: r$ 28.384,44 (vinte e oito mil, trezentos e oitenta e 
quatro reais e quarenta e quatro centavos)
ViGÊNcia...................: 15 de Março de 2022 a 31 de dezembro de 2022
daTa da aSSiNaTUra.........: 15 de Março de 2022

coNtrato Nº...........: 20220287
oriGeM.....................: PreGÃo eLetrÔNico Nº 009/2022-Pe/srP

coNTraTaNTE........: fUNdo MUNiciPal do TraBalHo E ProMoÇÃo Social
coNTraTada(o).....: r. Prado SilVa Gold SErVicE coMErc. EM GEral
oBJETo......................: rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra E EVENTUal 
aQUiSiÇÃo dE aliMENToS PErEciVEiS E NÃo PErEciVEiS, ViSaNdo aTEN-
dEr aS NEcESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal dE aSSiSTENcia Social 
do MUNiciPio dE SoUrE/Pa.
Valor ToTal................: r$ 31.436,93 (trinta e um mil, quatrocentos e trinta e 
seis reais e noventa e três
centavos)
ViGÊNcia...................: 15 de Março de 2022 a 31 de dezembro de 2022
daTa da aSSiNaTUra.........: 15 de Março de 2022

Protocolo: 774574

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TOMÉ-AÇU

.

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

o Município de tomé açu, amparado nos termos da lei federal 8.666/93, 
artigo 49, torna público a rEVoGaÇÂo do processo licitatório na modalidade 
PrEGÃo ElETrÔNico - SrP Nº 9/2022-0903001, cujo objeto é o registro de 
Preços para futura e eventual aquisição de mobiliário escolar, visando atender as 
necessidades da Secretaria municipal de Educação de Tomé-açu / Pa, junto às 
unidades escolares ligadas a rede pública municipal de ensino. Tendo como prin-
cípio o interesse da administração, conveniência administrativa e da autotutela, 
para que se proceda a revisão do Termo de referência e instrumento convoca-
tório e posteriormente publicação da nova data do certame. data de revogação 
22/03/2022. carlos antônio Vieira - Prefeito Municipal.

Protocolo: 774577
.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE VITÓRIA DO XINGU

.

PreFeitUra MUNiciPaL de VitÓria do XiNGU
aViso de LicitaÇÃo 
PreGÃo PreseNciaL 

srP Nº. 9/2022-011-PMVX
oBJeto: contratação de empresa especializada com o objetivo de formar o Sis-
tema de registro de Preços para o fornecimento de materiais para iluminação pú-
blica, aBErTUra: 01/04/2022, às 09:00 horas. Vitória do Xingu/Pa, 21/03/2022. 
tales duan dos santos sales - Pregoeiro.

aViso de LicitaÇÃo 
PreGÃo eLetrÔNico 

srP Nº. 9/2022-012-PMVX
oBJeto: contratação de empresa(s) especializada com o objetivo de formar 
o Sistema de registro de Preços para o fornecimento de: máquinas pesadas, 
equipamentos agrícolas, veículos diversos, veículo ambulância e motocicletas di-
versas, para contratação futura e será realizado através da plataforma do www.
licitanet.com.br. aBErTUra: 01/04/2022, às 09:00 horas. local P/ rETirada 
E iNforMaÇÕES: Todos os Editais estarão disponibilizados, na íntegra, no en-
dereço eletrônico, www.vitoriadoxingu.pa.gov.br, e poderão ser lidos ou obtidos 
cópias no departamento de Suprimentos e Serviço (Setor de licitações e con-
tratos), situado na avenida Manoel félix de farias s/n, Bairro centro, Vitória do 
Xingu/Pa, das 08:00 às 12:00 horas. Vitória do Xingu/Pa, 21/03/2022. 
cleonice da silva soares - Pregoeira.

Protocolo: 774580
.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE XINGUARA

.

aViso de LicitaÇÃo
resUMo de editaL

PreFeitUra MUNiciPaL de XiNGUara - Pa
ÓrGÃo: secretaria MUNiciPaL de oBras 

e iNraestrUtUra UrBaNa
Processo adMiNistratiVo de LicitaÇÃo Nº 032/2022/PMX

coNcorrÊNcia Nº 001/2022/PMX
oBJeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada dE ENGENHaria, Para 
a EXEcUÇÃo daS oBraS dE rEViTaliZaÇÃo da fEira MUNiciPal, localizada 
na rua duque de caxias, s/nº, Setor Marajoara i, para cumprir com o convênio 
nº 023/2022, firmado entre o Governo do Estado, por intermédio da Secretaria 
Executiva de obras Públicas SEdoP e este Município de Xinguara/Pa.
data de início da sessão e abertura dos Envelopes: 25/04/2022.
Hora e LocaL: 09h00 (Nove horas), na sala da comissão de licitação desta 
Prefeitura, situada no centro administrativo luiz da Platina, na rua Petrônio Por-
tela, s/nº, centro, Xinguara/Pa.
o Edital poderá ser obtido no horário das 08h00 às 13h00 horas, de segunda 
à sexta-feira, na Sala de licitações da Prefeitura, situada no endereço acima e 
ainda no Portal da Transparência e no GEo-oBraS.
outras informações pelo telefone nº (0**94) 3426-2644, ou na Sala de licitações.

Xinguara - Pa, 21 de março de 2022.
Patricia costa da siLVa carVaLHo

Presidente da cPl
Port. 013/2022/GP

Protocolo: 774585


