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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 Saúde tona-se público que realizará licitação na Modalidade Pregão Eletrô-
nico nº 013/2022SEMSa-PE-SrP. do tipo menor preço por lote cujo o objeto 
e: contratação de Empresa Especializada em Serviços Mecanicos e forneci-
mento de Peças, Lubrificante, Pneu e Acessórios, Para Suprir as necessidades 
da Secretaria Municipal de Saúde de rurópolis, do município de rurópolis/
Pa. data da abertura 13/06/2022 horário 09:00h  Será julgado o processo de 
licitação no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br. Para 
adquirir o edital nos meios eletrônicos  www.ruropolis.pa.gov.br,  www.tcm.
pa.gov.br (mural de licitações), www.portaldecompraspublicas.com.br. 
José edilson Machado Lima - Pregoeiro Municipal.

Protocolo: 806219
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTANA DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtaNa do araGUaia - Pa
aViso de LicitaÇÃo

Processo LicitatÓrio N°056/2022
toMada de PreÇos Nº 002/2022/FMs

objeto: contratação de empresa especializada na área de construção civil, 
para a reforma do Hospital Municipal São francisco de assis, na Sede do Mu-
nicípio de Santana do araguaia - Pá, conforme convênio n°24/2022 - SESPa .
abertura da sessão no dia 20/06/2022 ás 09:00 hs.
cópia do Edital será obtida através do Portal da Transparência pmsaraguaia.pa.
gov.br/transparência,  http://diariooficial.pmsaraguaia.pa.gov.br/, TcM - Pa.
duvidas e esclarecimentos através do e-mail licitacaopmsa@gmail.com, e na 
sala da cPl no Prédio da PMSa, das 8:00 às 12:00 horas.

Wryslhia Kelly de carvalho Ferreira conti
Secretária Municipal de Saúde

Protocolo: 806222

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtaNa do araGUaia - Pa
aViso de LicitaÇÃo

Processo LicitatÓrio N°047/2022
PreGÃo eLetrÔNico Nº 031/2022/srP/FUNdeB

objeto: registro de preços para futura e eventual contratação de empresa 
especializada na aquisição de combustível, com fornecimento de forma fracio-
nada, conforme demanda, para suprir as necessidades da parte administrativa 
do fundo Municipal de Educação de Santana do araguaia - Pá, fUNdEB e órgãos 
ligados á rede Pública de Ensino do Municipio de Santana do araguaia - Pá.
abertura no dia 13/06/2022 ás 10h00min.
cópia do Edital será obtida através do Portal da Transparência pmsaraguaia.
pa.gov.br/transparência, www.portaldecompraspublicas.com.br, TcM - Pá.
duvidas e esclarecimentos através do e-mail licitacaopmsa@gmail.com e na 
sala da cPl no Prédio da PMSa, das 8h00min às 12h00min.

adenilton da silva
Secretário Municipal de Educação

Protocolo: 806223
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO FÉLIX DO XINGU

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo FÉLiX do XiNGU - Pa
eXtrato de coNtrato

contrato n° 20220255 - PrEGÃo ElETrÔNico Nº 015/2022 - SrP - con-
tratante: PrEfEiTUra MUNiciPal dE SÃo fÉliX do XiNGU - contratado: N 
M doS SaNToS Grafica lTda - objeto: aQUiSiÇÃo dE MaTErial dE EXPE-
diENTE, MaTErial Gráfico E dE coMUNicaÇÃo ViSUal, Para aTENdEr 
aS SEcrETariaS: SEMaPlaN, SEMaGoV, SEMfi, SEMTUr, SEMEl, SEMcUlT, 
SEMaGri, SEMUrB E SEMoB. Vigência: 24/05/2022 a 31/12/2022 - Valor 
Global: r$ 350.322,07 (trezentos e cinquenta mil, trezentos e vinte e dois 
reais e sete centavos) - data da assinatura: 24/05/2022.

Joao cLeBer de soUsa torres
Prefeito Municipal de São félix do Xingu

Protocolo: 806226
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA

.

PreFeitUra MUNiciPa de sÃo seBastiÃo da Boa Vista
eXtrato de disPeNsa de LicitaÇÃo 

disPeNsa Nº 7/2022-001 
A Comissão Permanente de Licitação em cumprimento à Ratificação procedida 
pelo Prefeito Municipal, Sr. Getulio Brabo de Souza, publica o extrato resu-
mido do processo de dispensa de licitação a seguir: dispensa de licitação 

nº 7/2022-001. objeto: contratação de Pessoa Jurídica para a Prestação de 
Serviço de Manutenção corretiva, com fornecimento de peças e acessórios 
genuínos e originais do veículo tipo caminhão caçamba advantech 26.280 
Truk, da Prefeitura Municipal de São Sebastião da Boa Vista/Pa. contratada: 
Posfarma auto Peças e Serviços Eirelli, cNPJ n° 19.869.005/0001-39. Va-
lor: r$ 96.300,50 (noventa e três Mil trezentos reais e cinquenta centavos). 
fundamentação legal: art.75, inciso i, da lei nº 14.133/2021. declaração 
de dispensa de licitação emitida pela comissão Permanente de licitação e 
Ratificada pelo Sr. Getulio Brabo de Souza, Prefeito Municipal de São Sebas-
tião da Boa Vista.  26 de Maio de 2022. suely Maria do socorro oliveira 
Monteiro, Presidente da cPL/ssBV.

Protocolo: 806229
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SOURE

.

seGUNdo 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, 
representado por carloS aUGUSTo dE liMa GoUVEa, PrEfEiTo, doravante 
denominado(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 Edil-
SON AURÉLIO DE MOURA PALHA, já qualificados no contrato inicial, deter-
minaram 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 17 de Junho de 2022, nos termo do art. 57, inciso ii, da lei federal 
no 8.666/93.
soUre - Pa, 03 de Maio de 2022

PriMeiro aditiVo ao coNtrato Nº 2022019401
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, 
representado por carloS aUGUSTo dE liMa GoUVEa, PrEfEiTo, doravante 
denominado(a) coNTraTaNTE, e acacio, lEiTE coM.dE aliM. rEPrESEN-
TaÇÕES E SErViÇoS lTda, inscrito(a) no cNPJ 32.007.827/0001-13, com 
sede na PSG EUNICE WEAVER, 9 - SALA 12, SACRAMENTA, Belém-PA, CEP 
66083-290, representada por fErNaNdo aUGUSTo lEiTE da SilVa, já qua-
lificados 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 07 de Setembro de 2022, nos termo do art. 57, inciso ii, da lei 
federal no 8.666/93.
soUre - Pa, 10 de Maio de 2022

PriMeiro aditiVo ao coNtrato Nº 20220247
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, 
representado por carloS aUGUSTo dE liMa GoUVEa, PrEfEiTo, doravante 
denominado(a) coNTraTaNTE, e aNEXo ENGENHaria EirEli, inscrito(a) no 
cNPJ 32.123.210/0001-63, com sede na TV 18, ENTrE 4 E 5 rUa, S/N, cEN-
Tro, Soure-Pa, cEP 68870-000, representada por EdGar HarUKi raMoS 
SASAKI, 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 04 de Julho de 2022, nos termo do art. 57, inciso ii, da lei federal 
no 8.666/93.

SoUrE - Pa, 05 de Maio de 2022
carlos augusto de Lima Gouvêa

PrEfEiTo
Protocolo: 806231
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE TOMÉ-AÇU

.

PreFeitUra MUNiciPaL de toMÉ aÇU
aViso de LicitaÇÃo

o Município de tomé açu, torna público aos interessados que às 09:00h, 
do dia 10/06/2022, PrEGÃo ElETrÔNico Nº 9/2022-2605001-SrP, cujo 
objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS Para EVENTUal E fUTUra coNTraTaÇÃo 
dE EMPrESa ESPEcialiZada Para aQUiSiÇÃo dE EQUiPaMENToS E Ma-
TEriaiS PErMaNENTES Para o aParElHaMENTo dE  ESTaBElEciMENToS 
dE SaÚdE do MUNicÍPio dE ToMÉ aÇU (itens fracassados do rEGiSTro 
dE PrEÇoS Para PrEGÃo ElETrÔNico Nº 9/2022-1304001-SrP).  o Edital 
e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala da co-
missão Permanente de licitação, localizada na Praça Três Poderes nº 738, 
Bairro: centro, Tomé açu/Pa, de segunda a sexta feira, no horário das 8:00hs 
ás 12:00hs, a partir da publicação deste aviso, bem como poderá ser con-
sultado ou retirado no Portal dos Jurisdicionados do Tribunal de contas dos 
Municípios do Estado do Pará - TcM/Pa: www.tcm.pa.gov.br e no site http://
www.portaldecompraspublicas.com.br - MÁrcia HeLeNa Moreira Leite 
- Pregoeira.

Protocolo: 806233


