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..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTARÉM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM
secretaria MUNiciPaL da JUVeNtUde, 

esPorte e LaZer - seNJeL
retiFicaÇÃo da Portaria 20/2021 - 

seMJeL de 28 deZeMBro de 2021
Na Portaria 20, de 28 de dezembro de 2021, publicada no ioEPa de 15 de 
fevereiro de 2022, Diário Oficial Nº 34.865, página 115, que estabelece a 
comissão Permanente de licitação da Secretaria Municipal da Juventude, 
Esporte e Lazer que atuarão na modalidade inexigibilidade, retificar:
onde se lê: i - Presidente: ilciney Maria Nascimento lopes
ii - relator: lillian Maria de Sousa Pinto
iii - Membro: rafaela azulay Viana
iV - Suplente: deborah Ellen Sousa de lira
Leia-se: i - Presidente: lillian Maria de Sousa Pinto
ii - relator: rafaela azulay Viana
iii - Membro: deborah Ellen Sousa de lira
iV - Suplente: ananda celiane Gomes de almada

Protocolo: 761543

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SOURE

.

eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº...........: 20220251

oriGeM.....................: PreGÃo eLetrÔNico Nº 002/2022
coNTraTaNTE........: fUNdEB
coNTraTada(o).....: r. Prado SilVa Gold SErVicE coMErc. EM GEral
oBJETo......................: rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra E EVENTUal 
aQUiSiÇÃo dE BriNQUEdoS Para a EdUcaÇÃo, ViSaNdo aTENdEr aS 
dEMaNdaS da SEcrETaria MUNiciPal dE EdUcaÇÃo do MUNiciPio 
dE SoUrE/Pa.
Valor ToTal................: r$ 100.842,75 (cem mil, oitocentos e quarenta 
e dois reais e setenta e cinco centavos)
ViGÊNcia...................: 15 de fevereiro de 2022 a 31 de dezembro de 
2022
daTa da aSSiNaTUra.........: 15 de fevereiro de 2022

coNtrato Nº...........: 20220252
oriGeM.....................: PreGÃo eLetrÔNico Nº 002/2022

coNTraTaNTE........: fUNdEB
coNTraTada(o).....: flaSH PrESTacao dE SErVicoS EirEli
oBJETo......................: rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra E EVENTUal 
aQUiSiÇÃo dE BriNQUEdoS Para a EdUcaÇÃo, ViSaNdo aTENdEr aS 
dEMaNdaS da SEcrETaria MUNiciPal dE EdUcaÇÃo do MUNiciPio 
dE SoUrE/Pa.
Valor ToTal................: r$ 171.192,00 (cento e setenta e um mil, cento 
e noventa e dois reais)
ViGÊNcia...................: 15 de fevereiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022
daTa da aSSiNaTUra.........: 15 de fevereiro de 2022
coNTraTo Nº...........: 20220253

oriGeM.....................: PreGÃo eLetrÔNico Nº 002/2022
coNtrataNte........: FUNdeB

coNTraTada(o).....: aloHa coMErcial lTda
oBJETo......................: rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra E EVENTUal 
aQUiSiÇÃo dE BriNQUEdoS Para a EdUcaÇÃo, ViSaNdo aTENdEr aS 
dEMaNdaS da SEcrETaria MUNiciPal dE EdUcaÇÃo do MUNiciPio 
dE SoUrE/Pa.
Valor ToTal................: r$ 51.783,23 (cinquenta e um mil, setecentos e 
oitenta e três reais e vinte e três centavos)
ViGÊNcia...................: 15 de fevereiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022
daTa da aSSiNaTUra.........: 15 de fevereiro de 2022

Protocolo: 761545
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.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE VIGIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de ViGia de NaZarÉ
aViso de PreGÃo eLetrÔNico

o Município de Vigia de Nazaré, por intermédio da comissão de licitação, 
torna público que às  10:00 horas do dia 03 de março de 2022, fará re-
alizar licitação na modalidade Pregão Eletrônico Nº 9/2022-005-SrP - PE 
- PMVN, tipo menor preço por item, coNTraTaÇÃo fUTUra E EVENTUal 
dE EMPrESa ESPEcialiZada Na PrESTaÇÃo, dE forMa coNTÍNUa, dE 

SErViÇo dE GErENciaMENTo Para o aBaSTEciMENTo dE coMBUSTÍVEiS, 
Por MEio dE carTÃo MaGNÉTico MicroProcESSado (cHiP) E VoUcHEr 
iMPrESSo, Para aTENdEr ÀS NEcESSidadES da froTa dE VEÍcUloS da 
PrEfEiTUra MUNiciPal dE ViGia dE NaZarÉ, fUNdoS MUNiciPaiS E/oU 
dE ProPriEdadE dE TErcEiroS a SErViÇo da PrEfEiTUra MUNiciPal 
dE ViGia dE NaZarÉ. o edital estará disponível no site www.portaldecom-
praspublicas.com.br, e-mail: vigia.pa.gov.com.br e Mural de licitações do 
TcM-Pa. Pregoeiro - Paulo Henrique do N. Pinheiro.

Protocolo: 761550
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ParticULares
.

sÃo BeNto iNd de Mad Ltda
cNPJ nº 44.601.887/0001-49 

Torna público que requereu da SEMMa/Goianésia/Pa lo Proc. nº 027/2022 
para desdobro de madeira em tora para serrada em Goianésia/Pa.

Protocolo: 761538

FaBricio HeNriQUe FraGa da siLVeira 
cPF: 514.337.962-87 

Torna público que recebeu da Secretaria Estadual de Meio ambiente e Sus-
tentabilidade-SEMaS licença de atividade rural lar 13605/2022 e as au-
torizações: aU 4745/2022, aUaS 209/2022. obtidas através do processo 
29896/2020, ambas para a faZENda ParaÍSo no município de almeirim-Pa.

Protocolo: 761535

aNtÔNio MaGaLHÃes LoBato 
Torna público que recebeu da SEMMa Maracanã a licença de atividade ru-
ral Nº01/2022 para pecuária da fazenda dona Eunice, mun. de Maracanã.

Protocolo: 761532

.

.

eMPresariaL
.

cÂMara de MUNiciPaL de cUrraLiNHo
aViso de LicitaÇÃo 

editaL do PreGÃo eLetrÔNico 001/202- Pe-cMc  
o Município de curralinho/Pa, Pará, por meio da câmara Munici-
pal de curralinho/Pa torna público que no dia 03/03/2022, às 09h, no 
endereço eletrônico www.portaldecompraspúblicas.com.br, realizará licita-
ção na modalidade Pregão, na forma  eletrônica, do tipo  Menor Preço por  
item, no modo de disputa aberto, para  contratação de Pessoa Jurídica 
para o fornecimento parcelado de combustíveis, GlP e outros derivados de 
petróleo, conforme especificações contidas no termo de referência, visando 
atender às necessidades da câmara Municipal de curralinho/Pa. a licitação 
será regida pela lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, decreto nº 10.024, 
de 20 de setembro de 2019 e lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. os 
interessados poderão obter o texto integral do Edital e todas as informa-
ções sobre a licitação através do acesso à página do Tribunal de contas do 
Município/Pa, www.portaldecompraspúblicas.com.br ou na sala da comissão 
Permanente de licitação - cPl junto à câmara Municipal de curralinho/Pa, 
situada à na avenida floriano Peixoto, s/n, bairro centro, município de cur-
ralinho/Pa, cEP 68.815-000, no horário de 8h às 14h, em dias de efetivo 
expediente.  ordenadora: odinéia rodrigues tavares.

Protocolo: 761525

cÂMara MUNiciPaL de NoVa esPeraNÇa do PiriÁ/Pa
eXtratos de coNtratos 

coNtrato Nº 2022-0702-001 cPL/cMNeP 
oriundo da inexigibilidade nº 002/2022-cPL/cMNeP. contratante: câmara 
Municipal de Nova Esperança do Piriá/Pa. contratada: costa Passos Socie-
dade individual de advocacia, cNPJ: 45.047.207/0001-50, objeto: contra-
tação de pessoa jurídica para prestação de serviços de consultoria e asses-
soria jurídica executados em favor da câmara Municipal de Nova Esperança 
do Piriá, Estado do Pará. Valor global do contrato: r$ 110.000,00 (cento 
e dez mil reais). Prazo de Vigência: Este contrato vigorará no período de 
07/02/2022 à 31/12/2022, data da assinatura do contrato: 07/02/2022.

coNtrato N° 2022-0702-002 cPL/cMNeP. 
oriundo da dispensa nº 004/2022-cPL/cMNeP. contratante: câmara 
Municipal de Nova Esperança do Piriá/Pa, contratada: GdJ Serviços de in-
formatica Eireli, cNPJ: 17.343.923/0001-49. objeto: contratação de Pes-
soa Jurídica para locação de software para gerenciar o sistema de Gestão 
de folha de Pagamento da câmara Municipal de Nova Esperança do Piriá/
Pa. Valor Global: r$ 7.700,00 (sete mil e setecentos reais). Prazo de Vi-
gência: Este contrato vigorará no período de 07/02/2022 à 31/12/2022, 
data da assinatura do contrato: 07/02/2022. Benedito da costa araújo 
Neto - Presidente da câmara Municipal.

Protocolo: 761526


