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visaNdo ateNder as Necessidades da secretaria MUNiciPal de 
saÚde do MUNiciPio de soUre/Pa. valor total r$ 75.481,69 (seten-
ta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e um reais e sessenta e nove centa-
vos), viGÊNcia: 03 de Junho de 2022 a 31 de dezembro de 2022, data 
da assiNatUra: 03 de Junho de 2022.
coNtrato Nº 20220422, PreGÃo eLetrÔNico Nº 026/2022, 
coNtrataNte: fUNdo MUNiciPal de saÚde, coNtratada(o): tH 
coMercio de Moveis eireli, oBJeto: reGistro de PreÇo Para 
fUtUra e eveNtUal coNtrataÇÃo de eMPresa Para forNeciMeN-
to de eQUiPaMeNto/Material PerMaNeNte coNforMe ProPosta: 
11416.878000/1210-03, visaNdo ateNder as Necessidades da se-
cretaria MUNiciPal de saÚde do MUNiciPio de soUre/Pa. valor 
total r$ 600,00 (seiscentos reais), viGÊNcia: 03 de Junho de 2022 a 
31 de dezembro de 2022, data da assiNatUra: 03 de Junho de 2022.
coNtrato Nº 20220424, PreGÃo eLetrÔNico Nº 033/2022, 
coNtrataNte: PrefeitUra MUNiciPal de soUre, coNtratada(o): 
Barros e PeNa ltda ePP, oBJeto: reGistro de PreÇo Para fUtUra e 
eveNtUal aQUisiÇÃo coMBUstiveis (GasoliNa e diesel), visaNdo 
ateNder as Necessidades da secretaria MUNiciPal de traNsPor-
te, oBras e saNeaMeNto do MUNiciPio de soUre/ Pa. valor total 
r$ 999.120,00 (novecentos e noventa e nove mil, cento e vinte reais), 
viGÊNcia: 07 de Junho de 2022 a 31 de dezembro de 2022. data da 
assiNatUra: 07 de Junho de 2022.
coNtrato Nº 20220425, PreGÃo eLetrÔNico Nº 033/2022, 
coNtrataNte: fUNdo MUNiciPal de edUcaÇÃo, coNtratada(o): 
Barros e PeNa ltda ePP, oBJeto: reGistro de PreÇo Para fUtUra e 
eveNtUal aQUisiÇÃo coMBUstiveis (GasoliNa e diesel), visaNdo 
ateNder as Necessidades da secretaria MUNiciPal de edUcaÇÃo 
do MUNiciPio de soUre/Pa. valor total r$ 326.016,00 (trezentos e 
vinte e seis mil, dezesseis reais), viGÊNcia: 07 de Junho de 2022 a 31 de 
dezembro de 2022, data da assiNatUra: 07 de Junho de 2022.
coNtrato Nº 20220426, PreGÃo eLetrÔNico Nº 033/2022, 
coNtrataNte: fUNdo MUNiciPal de saÚde, coNtratada(o): Barros 
e PeNa ltda ePP, oBJeto: reGistro de PreÇo Para fUtUra e eveNtU-
al aQUisiÇÃo coMBUstiveis (GasoliNa e diesel), visaNdo ateNder 
as Necessidades da secretaria MUNiciPal de saÚde do MUNiciPio 
de soUre/Pa. valor total r$ 171.144,00 (cento e setenta e um mil, 
cento e quarenta e quatro reais), viGÊNcia: 07 de Junho de 2022 a 31 de 
dezembro de 2022, data da assiNatUra: 07 de Junho de 2022.
coNtrato Nº 20220428, PreGÃo eLetrÔNico Nº 033/2022, coNtra-
taNte: fUNdo MUNiciPal do traBalHo e ProMoÇÃo social, coNtrata-
da(o): Barros e PeNa ltda ePP, oBJeto: reGistro de PreÇo Para fUtU-
ra e eveNtUal aQUisiÇÃo coMBUstiveis (GasoliNa e diesel), visaN-
do ateNder as Necessidades da secretaria MUNiciPal de ProMoÇÃo 
social do MUNiciPio de soUre/Pa. valor total: r$ 174.720,00 (cento e 
setenta e quatro mil, setecentos e vinte reais), viGÊNcia: 07 de Junho de 2022 
a 31 de dezembro de 2022, data da assiNatUra: 07 de Junho de 2022.
coNtrato Nº 20220429, PreGÃo eLetrÔNico Nº 033/2022, 
coNtrataNte: fUNdo MUNiciPal de Meio aMBieNte, coNtratada(o): 
Barros e PeNa ltda ePP, oBJeto: reGistro de PreÇo Para fUtUra e 
eveNtUal aQUisiÇÃo coMBUstiveis (GasoliNa e diesel), visaNdo 
ateNder as Necessidades da secretaria MUNiciPal de ProMoÇÃo 
social do MUNiciPio de soUre/Pa. valor total r$ 18.816,00 (de-
zoito mil, oitocentos e dezesseis reais), viGÊNcia: 07 de Junho de 2022 
a 31 de dezembro de 2022, data da assiNatUra: 07 de Junho de 2022.

Protocolo: 811375
PreFeitUra MUNiciPaL de soUre
aviso de Licitação - Pregão eletrônico nº 032/2022-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 
eveNtUal coNtrataÇÃo de eMPresa de eNGeNHaria Para eXecUÇÃo 
de serviÇos coMUNs de eNGeNHaria, visaNdo ateNder as Neces-
sidades da PrefeitUra MUNiciPal de soUre/Pa. a abertura será no 
dia 23/06/2022 as 08:30 horário de Brasília. o edital e seus anexos estão 
disponíveis em www.portaldecompraspublicas.com.br informações e-mail: 
pregoeirosoure@gmail.com.
aviso de Licitação - Pregão eletrônico nº 036/2022-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 eveNtUal coNtrataÇÃo de eMPresa esPecialiZada Para forNe-
ciMeNto de caMiNHÃo coM caÇaMBa BascUlaNte, trator aGri-
cola e Grade aradora, coNforMe coNvÊNios Nºs. 912177/2021 e 
912176/2021 aMBos do MiNistÉrio do deseNvolviMeNto reGioNal, 
visaNdo ateNder as Necessidades da PrefeitUra MUNiciPal de 
soUre/Pa. a abertura será no dia 24/06/2022 as 08:30 horário de Brasí-
lia. o edital e seus anexos estão disponíveis em www.portaldecompraspu-
blicas.com.br informações e-mail: pregoeirosoure@gmail.com.
aviso de Licitação - Pregão eletrônico nº 037/2022-Pe/srP
a Prefeitura Municipal de soure-Pa, torna público a todos os interessados ao pro-
cesso licitatório que tem como reGistro de PreÇo Para fUtUra e eveNtUal 
coNtrataÇÃo de eMPresa esPecialiZada Para forNeciMeNto de Mate-
rial de eXPedieNte e PaPelaria, visaNdo ateNder as Necessidades da 
PrefeitUra MUNiciPal de soUre/Pa. a abertura será no dia 27/06/2022 as 
08:00 horário de Brasília. o edital e seus anexos estão disponíveis em www.por-
taldecompraspublicas.com.br informações e-mail: pregoeirosoure@gmail.com.
aviso de Licitação - tomada de Preço nº 006/2022-tP
a Prefeitura Municipal de soure-Pa, torna público a todos os interessados 
ao processo licitatório que tem como coNtrataÇÃo de eMPresa de eN-
GeNHaria Para coNstrUÇÃo do MeMorial da BÍBlia, cito a 6ª rUa, 
eNtre as travessas 17 e 18, Bairro ceNtro, visaNdo ateNder as 
Necessidades da PrefeitUra MUNiciPal de soUre, coNforMe Pla-
NilHa orÇaMeNtaria, croNoGraMa fisico-fiNaceiro e MeMorial 

descritivo. a abertura será no dia 29/06/2022 as 09:00 horário de Bra-
sília. o edital e seus anexos estão disponíveis em https://soure.pa.gov.br/
portal-da-transparencia/  informações e-mail: sourelicitacao@gmail.com.
carlos augusto de lima Gouvêa
Prefeito MUNiciPal

Protocolo: 811377
PreFeitUra MUNiciPaL de soUre
caNceLaMeNto - aviso de Licitação - tomada de Preço nº 004/2022-tP
a Prefeitura Municipal de soure-Pa, torna público a todos os interessados o 
caNcelaMeNto do aviso de licitação da tomada de Preço Nº. 004/2022-tP, 
Publicado na ioePa na edição do dia 07/06/2022, cujo objeto: coNtrata-
ÇÃo de eMPresa de eNGeNHaria Para coNstrUÇÃo do sisteMa de 
aBasteciMeNto de áGUa do Bairro Pacoval, visaNdo ateNder as 
Necessidades da PrefeitUra MUNiciPal de soUre, coNforMe Pla-
NilHa orÇaMeNtaria, croNoGra Ma fisico-fiNaceiro e MeMorial 
descritivo. Motivo: alteração do edital para a adequação.
carlos augusto de lima Gouvêa
Prefeito MUNiciPal

Protocolo: 811378
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE URUARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de UrUarÁ
eXtrato de coNtrato
oriGeM: Pregão eletrônico 9/2021-00049; coNtrato Nº: 20229316 
coNtrataNte: fUNdo MUNiciPal de assistÊNcia social; valor to-
tal: r$ - 7.596,00 (sete Mil e Quinhentos e Noventa e seis reais), coNtra-
to Nº: 20229317 coNtrataNte: fUNdo MUNiciPal de edUcaÇÃo; valor 
total: r$ - 123.603,00 (cento e vinte e três Mil e seiscentos e três reais); 
coNtrato Nº: 20229318 coNtrataNte fUNdo MUNiciPal de Meio aM-
BieNte; valor total: r$ - 6.246,00 (seis Mil e duzentos e Quarenta e 
seis reais); coNtrato Nº: 20229319 coNtrataNte fUNdo de deseNv. 
da edUcaÇÃo Básica - fUNdeB; valor total: r$ - 1.193.541,00 (Um Mi-
lhão, cento e Noventa e três Mil e Quinhentos e Quarenta e Um reais); coN-
trato Nº: 20229320 coNtrataNte PrefeitUra MUNiciPal de UrUará; 
valor total: r$ - 24.489,00 (vinte e Quatro Mil e Quatrocentos e oitenta 
e Nove reais); coNtrato Nº: 20229321 coNtrataNte fUNdo MUNiciPal 
de saUde; valor total: r$ - 35.357,00 (trinta e cinco Mil e trezentos e 
cinquenta e sete reais); coNtrato Nº: 20229321 coNtrataNte fUNdo 
MUNiciPal de saUde; valor total: r$ - 35.357,00 (trinta e cinco Mil e 
trezentos e cinquenta e sete reais)coNtratada: d.G sPerN - eireli; coN-
trato. Nº: 20229328 coNtrataNte: fUNdo MUNiciPal de assistÊNcia 
social; valor total: r$ - 8.370,00 (oito Mil e trezentos e setenta reais), 
coNtrato Nº: 20229329 coNtrataNte: fUNdo MUNiciPal de edUca-
ÇÃo; valor total: r$ - 117.325,00 (cento e dezessete Mil e trezentos 
e vinte e cinco reais); coNtrato Nº: 20229330 coNtrataNte: fUNdo 
MUNiciPal de Meio aMBieNte; valor total: r$ - 6.707,00 (seis Mil e 
setecentos e sete reais); coNtrato Nº: 20229331 coNtrataNte: fUNdo 
MUNiciPal de saUde; valor total: r$ - 44.525,00 (Quarenta e Quatro Mil 
e Quinhentos e vinte e cinco reais); coNtrato Nº: 20229332 coNtrataN-
te: fUNdo de deseNv. da edUcaÇÃo Básica - fUNdeB; valor total: 
r$ - 684.662,00 (seiscentos e oitenta e Quatro Mil e seiscentos e sessenta 
e dois reais); coNtrato Nº: 20229333 coNtrataNte: PrefeitUra MUNi-
ciPal de UrUará; valor total: r$ - 40.372,00 (Quarenta Mil e trezentos 
e setenta e dois reais); coNtratada PerforM iNforMática eireli-Me; 
oBJeto: aquisição de móveis, eletro eletrônico, eletro portátil, eletro domés-
tico e central de ar, para suprir a demanda das secretarias e fundos Munici-
pais da Prefeitura de Uruará; viGÊNcia: 06/06/2022 à 30/12/2022.
oriGeM: Pregão eletrônico 9/2022-00021; coNtrato Nº: 20229334 
coNtratada: a. e. florao coMercio e iMPortacao ltda; valor to-
tal: r$ - 604.697,00 (seiscentos e Quatro Mil e seiscentos e Noventa 
e sete reais), coNtrato Nº: 20229335 coNtratada: l. J. aNtUNes 
eireli - Me; valor total: r$ - 690.645,00 (seiscentos e Noventa Mil e 
seiscentos e Quarenta e cinco reais); coNtrato Nº: 20229336 coNtra-
tada N r da silva eireli; valor total: r$ - 668.695,00 (seiscentos 
e sessenta e oito Mil e seiscentos e Noventa e cinco reais); coNtrato 
Nº: 20229337 coNtratada castaNHeira coMÉrcio de PeÇas, aces-
sorios e serviÇos Para veÍcUlos ltda - Me; valor total: r$ - 
26.892,00 (vinte e seis Mil e oitocentos e Noventa e dois reais); coNtra-
taNte PrefeitUra MUNiciPal de UrUará; oBJeto: aquisição de peças 
para máquinas pesadas para atender as necessidades da secretaria Muni-
cipal de viação e obras; viGÊNcia: 08/06/2022 à 30/12/2022.

Protocolo: 811379
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ParticULares
.

cLaYtoN JosÉ MereB, cPF 166.356.121-49, torna público que recebeu 
da secretaria Municipal de Meio ambiente de são francisco do Pará a licença 
de operação N° 012/2022, com validade até 28/05/2023, para a atividade de 
extração de areia, saibro e argila fora de corpos hídricos no endereço traves-
sa Guanabara, s/n, rancho dourada, Bairro Zona rural, no município de são 
francisco do Pará-Pa, deferida por meio do Processo N° 017/2021

Protocolo: 811267


