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..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo MiGUeL GUaMÁ/Pa
eXtrato de terMo aditiVo

Primeiro termo aditivo ao contrato nº20210200 oriGeM: adesão à ata 
de registro de Preços Nº a/2021-008 oBJEto: adesão parcial a ata de 
registro de Preço nº 036/2020, decorrente do  processo licitatório na modali-
dade Pregão Eletrônico nº 057/2020 (ophir loyola-Belém/Pa), objetivando a 
aquisição de suprimentos para diversos setores do centro de análises clínicas 
com o fornecimento de equipamentos autoanalisadores em comodato, a fim de 
atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá/Pa. 
coNtratada: BioMÉdica BElEM diSt. dE Prod. BioMÉdicoS ltda, fUN-
daMENtaÇÃo lEGal: artigo 57, inciso ii, da lei nº 8.666/93, e suas alterações 
posteriores. viGÊNcia: 15 de dezembro de 2021 a 30 de junho de 2022.

FLÁVio dos saNtos GaraJaU
Secretário de Saúde

Protocolo: 784852
.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SAPUCAIA

.

eXtrato de coNtrato
objeto: fornecimento de shows artísticos (aviNE viNNY) e todos os com-
ponentes da equipe de operação técnica destinados ao 26º aniversário de 
Sapucaia.
Processo administrativo de Licitação n.º 012/PMs/2022
inexigibilidade de Licitação n.º 006/PMs/2022
contratante: a PrEfEitUra MUNiciPal dE SaPUcaia, inscrita no cNPJ(Mf) 
sob o nº 01.617.317/0001-34, com sede à rua dália, nº 77, centro, Sapu-
caia - Pará.
contrato n.º 013/PMs/2022
contratado: aviNE viNNY ProdUÇÕES artÍSticaS ltda-ME, inscrita no 
cNPJ Sob o Nº 20.661.405/0001-88, estabelecida na rUa oriaNdo MEN-
dES, 703, Sala 01, cENtro, SoBral-cE - cEP: 62010-370.
valor Global: r$ 80.000,00 (oitenta mil reais).
fundamento legal: art. 25, inciso iii, da lei nº. 8666, de 21 de junho de 1993.
data da assinatura: 06 de abril de 2022.

Protocolo: 784853

eXtrato de coNtrato
objeto: fornecimento de show artístico (Naiara aZEvEdo) e todos os com-
ponentes da equipe de operação técnica destinados ao 26º aniversário de 
Sapucaia.
Processo administrativo de Licitação n.º 013/PMs/2022
inexigibilidade de Licitação n.º 007/PMs/2022
contratante: PrEfEitUra MUNiciPal dE SaPUcaia, inscrita no cNPJ(Mf) 
sob o nº 01.617.317/0001-34, com sede à rua dália, nº 77, centro, Sapu-
caia - Pará.
contrato n.º 013/PMs/2022
contratada: Naiara dE fatiMa aZEvEdo ProdUÇoES artitiSticaS-ME, 
inscrita no cNPJ Sob o Nº 22.138.129/0001-01, estabelecida na av. deputa-
do Jamel cecilio, nº 2690, Sala 905 Edifício Metropolitan Jardim Goiás Goiâ-
nia/Go cEP: 74810-100.
valor Global: r$ 153.000,00 (cento e cinquenta e três mil reais).
fundamentação legal: art. 25, inciso iii, da lei nº. 8666, de 21 de junho de 1993.
data da assinatura: 06 de abril de 2022.

Protocolo: 784854
.
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SOURE

.

PreFeitUra MUNiciPaL de soUre
aViso de LicitaÇÃo  

PreGÃo eLetrÔNico Nº 021/2022-Pe/srP
a Prefeitura Municipal de soure-Pa, torna público a todos os interessados 
ao processo licitatório que tem como rEGiStro dE PrEÇo Para a fUtUra 
E EvENtUal coNtrataÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Para MaNUtEN-
ÇÃo PrEvENtiva E corrEtiva EM ar coNdicioNado, coM o iNtUito dE 
atENdEr a dEMaNda dE UtiliZaÇÃo dEStE tiPo dE SErviÇo No MUNicÍ-
Pio. a abertura será no dia 27/04/2022 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 025/2022-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 EM SErviÇoS dE 
BorracHaria, viSaNdo atENdEr aS NEcESSidadES da PrEfEitUra MU-
NiciPal dE SoUrE/Pa. a abertura será no dia 27/04/2022 as 15:00 horário 
de Brasília. o Edital e seus anexos estão disponíveis em www.portaldecom-
praspublicas.com.br informações e-mail: pregoeirosoure@gmail.com.

aViso de LicitaÇÃo 
PreGÃo eLetrÔNico Nº 026/2022-Pe/srP

a Prefeitura Municipal de soure-Pa, torna público a todos os interes-
sados ao processo licitatório que tem como 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 SEcrE-
taria MUNiciPal dE SaÚdE do MUNiciPio dE SoUrE/Pa. a abertura será 
no dia 28/04/2022 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 027/2022-Pe/srP

a Prefeitura Municipal de soure-Pa, torna público a todos os interessados 
ao processo licitatório que tem como rEGiStro dE PrEÇoS Para fUtUra 
E EvENtUal aQUiSiÇÃo dE GÊNEroS aliMENtÍcioS PErEcÍvEiS E NÃo 
PErEcÍvEiS Para o ProGraMa NacioNal dE aliMENtaÇÃo EScolar EM 
atENdiMENto aS UNidadES EdUcacioNaiS da rEdE MUNiciPal E ENSiNo 
do MUNicÍPio dE SoUrE/Pa. a abertura será no dia 28/04/2022 as 15:00 ho-
rário de Brasília. o Edital e seus anexos estão disponíveis em www.portaldecom-
praspublicas.com.br informações e-mail: pregoeirosoure@gmail.com.

aViso de LicitaÇÃo  
PreGÃo eLetrÔNico Nº 028/2022-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 EM SErviÇoS dE 
fUNErária E forNEciMENto dE UrNaS fUNEBrES, viSaNdo atENdEr aS 
NEcESSidadES da PrEfEitUra MUNiciPal dE SoUrE/Pa. a abertura será 
no dia 29/04/2022 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 029/2022-Pe/srP

a Prefeitura Municipal de soure-Pa, torna público a todos os interessados 
ao processo licitatório que tem como rEGiStro dE PrEÇoS Para fUtUra 
E EvENtUal aQUiSiÇÃo dE GÊNEroS aliMENtÍcioS PErEcÍvEiS E NÃo 
PErEcÍvEiS viSaNdo atENdEr aS NEcESSidadES da PrEfEitUra MUNi-
ciPal dE SoUrE/Pa. a abertura será no dia 02/05/2022 as 08:30 horário de 
Brasília. o Edital e seus anexos estão disponíveis em www.portaldecompras-
publicas.com.br informações e-mail: pregoeirosoure@gmail.com.

aViso de LicitaÇÃo  
toMada de PreÇo Nº 002/2022-tP

a Prefeitura Municipal de soure-Pa, torna público a todos os interessados 
ao processo licitatório que tem como coNtrataÇÃo dE EMPrESa dE ENGE-
NHaria Para rEQUalificaÇÃo E aMPliaÇÃo da UBS - Bairro Novo, vi-
SaNdo atENdEr aS NEcESSidadES da SEcrEtaria MUNiciPal dE SaÚdE 
do MUNiciPio dE SoUrE/Pa, coNforME PlaNilHa orÇaMENtaria, cro-
NoGraMa fiSico-fiNacEiro E MEMorial dEScritivo. a abertura será 
no dia 29/04/2022 as 09:00 horário de Brasília. o Edital e seus anexos estão 
disponíveis em www.portaldecompraspublicas.com.br informações e-mail: 
pregoeirosoure@gmail.com.

Protocolo: 784856
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE TERRA SANTA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de terra aLta
aViso de HoMoLoGaÇÃo

a PreFeitUra MUNiciPaL de terra aLta -ParÁ, torNa PÚBlico 
Para coNHEciMENto doS iNtErESSadoS, o JUlGaMENto daS ProPoS-
taS dE QUE trata o PrEGÃo ElEtroNico 003/2022, QUE tEM coMo oB-
JEto a coNtrataÇÃo dE PESSoa JUrÍdica Para licENÇa dE USo (lo-
caÇÃo) dE SiStEMaS iNtEGradoS dE GEStÃo PÚBlica Para atENdEr 
a PrEfEitUra MUNiciPal dE tErra alta/Pa E SUaS SEcrEtariaS, dEci-
do PEla HoMoloGaÇÃo do rESUltado do ProcESSo adMiNiStrativo 
Nº 057/2022, rEfErENtE a PrEGÃo ElEtroNico 003/2022 E adJUdico 
aS EMPrESaS SiStEMaS iNtEliGENtES E aUtoMaÇÃo ProdUtiva ltda, 
cNPJ: 19.166.632/0001-58, coMo vENcEdora do itEM 1 E aSP - aUtoMa-
ÇÃo SErviÇoS E Prod. dE iNforMárica ltda cNPJ 02.288.268/0001-04 
coMo vENcEdora doS itENS 2,3,4,5 E 6.

aViso de cHaMada PÚBLica
oBJeto: aQUiSiÇÃo dE GÊNEroS aliMENtÍcioS da aGricUltUra fa-
Miliar E do EMPrEENdEdor faMiliar rUral, dEStiNado ao atEN-
diMENto do ProGraMa NacioNal da aliMENtaÇÃo EScolar (PNaE). 
aBErtUra: 13/05/2022 ÀS 09:30H, local: SEtor dE licitaÇÕES, Na 
av. JarBaS PaSSariNHo, Nº 123, cENtro - tErra alta/Pa, aQUiSiÇÃo 
do Edital: PrEfEitUra MUNiciPal dE tErra alta, Portal da traNS-
ParÊNcia E SitE do tcM/Pa.

eLiNaLdo Matos da siLVa-PrEfEito
Protocolo: 784860


