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MUNicÍPios
.

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ABAETETUBA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aBaetetUBa/Pa
eXtrato de terMo aditiVo 

decorrente: inexigibilidade nº 008/2021. contratante: Prefeitura Mu-
nicipal de abaetetuba/ Prefeitura Municipal. objeto: Primeiro Termo 
aditivo ao contrato nº 2021/048-PMa, decorrente Processo licitatório ine-
xigibilidade nº 008/2021-PMa. origem: contrato nº 2022/048. contratado: 
Pinheiro & Penafort advogados associados S/S, inscrito no cNPJ sob o nº 
16.525.583/0001-04. 1º Termo aditivo de Prazo com vigência em 12 de Maio 
de 2022 e Término em 12 de Maio de 2023nos termos art. 65, ii, alínea d, 
§ 2º da lei 8.666/93. assinado em 12 de maio de 2022. Francineti Maria 
rodrigues carvalho - Prefeita Municipal.

Protocolo: 840572

PreFeitUra MUNiciPaL de aBaetetUBa
aViso de adesÃo ao reGistro de PreÇos 

reGistro de PreÇos Nº 017/2022 
considerando o aceite de adesão da Prefeitura Municipal de abaete-
tuba/Pa, órgão gerenciador da ata, a análise da comissão Permanente de 
licitação e do Parecer Jurídico favorável à adesão a ata de registro de Preços 
nº 007/2021-PE-PMa, oriunda do Pregão Eletrônico SrP nº 015/2021 cujo 
objeto adesão a ata de registro de Preços n° 007/2021-Pe-Pma da Prefeitura 
Municipal de abaetetuba Para fornecimento de Materiais de construção em 
geral, para atender a Secretaria Municipal de assistência Social, Sendo Ven-
cedora a Empresa rafael costa da Silva comercio, cNPJ nº 15.127.231/0001-
38, no valor de r$ 2.798.749,51 (dois milhões, setecentos noventa e oito 
mil, setecentos e quarenta e nove reais e cinquenta e um centavos). autorizo 
a adesão à ata de registro de preços conforme descrito acima, nos termos 
referenciados no processo. Josiane da costa Baia - secretária Municipal 
de assistência social.

eXtrato de coNtrato 
Processo administrativo nº 2022/0809-002-PMa. Modalidade: adesão 
a ata de registro de Preço nº 017/2022. objeto: adesão a ata de re-
gistro de Preços n° 007/2021-Pe-Pma da Prefeitura Municipal de abaetetu-
ba Para fornecimento de Materiais de construção em Geral, para atender a 
Secretaria Municipal de assistência Social. contratante: Secretaria Municipal 
de assistencia Social cnpj 12.282.048/0001-19. contratada: rafael costa 
da Silva comercio, cNPJ nº 15.127.231/0001-38. contrato nº 2022/270, 
r$ 2.798.749,51 (dois milhões, setecentos noventa e oito mil, setecentos e 
quarenta e nove reais e cinquenta e um centavos). Vigência de 12/08/2022 
à 12/08/2023. Josiane da costa Baia - secretária Municipal de assis-
tência social.

Protocolo: 840573

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE AFUÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aFUÁ
eXtrato de terMo aditiVo

1° termo aditivo - alteração do valor ao contrato n.º 1.761/2022. 
Parte: MUNicÍPio dE afUá - PrEfEiTUra MUNiciPal dE afUá e a empresa 
J.r alMEida da SilVa EirEli - ME.
o presente termo aditivo tem por objeto aumentar o valor dos serviços previs-
to no contrato em 46,87% (quarenta e seis, oitenta e sente por cento), acres-
cendo ao valor a quantia de r$ 55.642,34 (cinquenta e cinco mil, seiscentos 
e quarenta e dois reais e trinta e quatro centavos).
ordenador de despesa: HeNriUe saNdro LoPes da cUNHa

Protocolo: 840575

PreFeitUra MUNiciPaL de aFUÁ
resULtado FiNaL PreGÃo eLetrÔNico N.º 009/2022

a comissão Permanente de licitação, informa aos interessados o resultado 
final do Pregão Eletrônico n.º 009/2022. Empresa Vencedora: MUlTicodi 
diSTriBUidora lTda, cNPJ: 03.298.936/0001-39, Grupo 01, valor total r$ 
r$ 340.763,07 (trezentos e quarenta mil, setecentos e sessenta e três reis 
e sete centavos). aBraNTES coMErcial lTda, cNPJ: 03.813.143/0001-00, 
Grupo 02, 05, 06, 07 E 08, valor total r$ 730.616,30 (setecentos e trinta mil, 
seiscentos e dezesseis reais e trinta centavos) e SUPriPriME SUPriMENToS 
dE iNforMaTica EirEli, cNPJ: 43.299.151/0001-03, Grupo 03 E 04, valor 
r$ 96.659,00 (noventa e seis mil, seiscentos e cinquenta e nove reais).

afuá-Pa, 16 de agosto de 2022.
MÁrcio aNtoNio Ferreira NerY

PrEGoEiro
Protocolo: 840577

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ALTAMIRA

.

MUNicÍPio de aLtaMira
retiFicaÇÃo de aViso de LicitaÇÃo

a publicação realizada dia 12/08/2022 nos jornais ioePa, UNiao e 
JorNaL de GraNde circULaÇÃo, que versa PrEGÃo ElETrÔNico SrP 
62/2022 com o objeto: aquisição de Materiais de limpeza, utensílios de co-
zinha, descartáveis, material de higiene e itens de cama, mesa e banho para 
atender a Prefeitura Municipal de altamira, Secretarias do município e fundos. 
rETifica-SE: onde se lê que a sessão ocorrerá no dia 24/08/2022, Leia-se 
30/08/2022. a presente errata não altera qualquer cláusula do Edital, e todas 
as demais informações permanecem inalteradas.

Protocolo: 840579
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ANAJÁS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aNaJÁs
aViso de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo

toMada de PreÇo Nº 01/2022
o Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições, homologa o resultado do 
julgamento e adjudica a licitação: Modalidade: Tomada de Preço nº 01/2022. 
objeto. oBJETo: contratação de Empresa Especializada para Execução do 
Serviço de construção do aeroporto Joaquim conceição no Município de ana-
jás, conforme convênio nº 166/2022/SETraN/Pa. Vencedor: G. alVES SEr-
ViÇoS dE coNSTrUÇÃo ciVl EirEli, cNPJ Nº 28.759.426/0001-42, com o 
valor de r$ 1.986.335,93. data da Homologação: 12/08/2022.

ViVaLdo MeNdes da coNceiÇÃo-PrEfEiTo MUNiciPal

PreFeitUra MUNiciPaL de aNaJÁs
eXtrato de coNtrato

coNtrato Nº 387/2022. origem: tomada de Preço nº 01/2022. obje-
to. oBJETo: contratação de Empresa Especializada para Execução do Serviço 
de construção do aeroporto Joaquim conceição no Município de anajás, con-
forme convênio nº 166/2022/SETraN/Pa. contratante: Prefeitura Municipal 
de anajás. contratada: G. alVES SErViÇoS dE coNSTrUÇÃo ciVl EirEli, 
cNPJ Nº 28.759.426/0001-42. Valor Global de r$ 1.986.335,93. Vigência: 
180 (cento e oitenta) dias, data da assinatura 16/08/2022.

Protocolo: 840580
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE AURORA DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aUrora do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 057/2022/PMaP 
objeto: Contratação de empresa especializada em serviços gráficos objeti-
vando atender as necessidades da prefeitura, secretarias e fundos municipais 
de aurora do Pará/Pa. a sessão pública de Pregão Eletrônico terá início com 
a divulgação das propostas de preços e etapa de lances no dia 30/08/2022, 
às 08:30 horas. o edital estará disponível nos sites: o edital estará disponível 
nos sites: https://auroradopara.pa.gov.br/licitacao.php e www.comprasnet.
gov.br e e-mail: licitacaoaurorapara@gmail.com, a partir da data da publica-
ção. antonia tassila Farias de araújo - Pregoeira/PMaP

toMada de PreÇo Nº 2/2022-015 
o Município de aurora do através da presidente da c.P.L. torna público 
a abertura de processo licitatório para contratação de empresa especializa-
da na construção de 2 (dois) pórticos de entrada na cidade de aurora do 
Pará - Pa, em conformidade com projetos, memorial descritivo e planilhas 
orçamentárias. convênio 262/2022 SEdoP.a abertura será no dia02/09/2022 
às 08:30hs, na sala de reunião da comissão Permanente de licitação - cPl, 
situada na rua raimunda Mendes de Queiroz no 306 bairro: Vila Nova cidade: 
aurora do Pará, no portal da transparência https://auroradopara.pa.gov.br e 
poderá ser solicitado pelo email: licitacaoaurorapara@gmail.comdesta muni-
cipalidade. Vilani cristina santos Preste - Presidente da cPL.

Protocolo: 840581
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMETÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caMetÁ
eXtratos de coNtratos. 

carta coNVite Nº 20/2022 - seMed. objeto: construção da Emeif 
igarapé do Prata, no ramal de Prata -cametá/Pa. fundamento legal: lei 
federal nº 8.666/93. contrato nº cc01.20/2022 - Semed. contratante: 
Prefeitura Municipal de cametá/Secretaria Municipal de Educação cNPJ nº 


