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especializada para aquisição de insumos e material técnico hospitalar, para 
atender as demandas do fundo Municipal de Saúde de Pacajá-Pa.
aBErTUra daS ProPoSTaS E SESSÃo dE diSPUTa: dia 18 de Maio de 
2022, às 14:30 HS.
forMaliZaÇÃo dE coNSUlTaS: o referido edital poderá ser obtido junto ao 
Portal da Transparência do Município, no Mural de licitações do TcM/Pa, no 
sítio https://portal.licitanet.com.br/ e na Sala da comissão de licitações do 
Município de Pacajá no horário de expediente ou através de solicitação pelo 
e-mail licitacaopacajápmp@gmail.com
SiSTEMa ElETrÔNico: liciTaNET.

Pacajá/Pa, 28 de abril de 2022.
cLeide Ferreira cHaVes

Pregoeira
Protocolo: 791859

MUNicÍPio de PacaJÁ /estado do ParÁ
FUNdo MUNiciPaL de saÚde

eXtrato de coNtrato Nº 20220301
oriGeM: arP 002 PreGÃo Nº Pe srP 006/2021

coNTraTaNTE........: fUNdo MUNiciPal dE SaÚdE coNTraTada(o).....: i 
J c dE aZEVEdo EirEli
(MaTriZ E filiaiS).
cNPJ: 11.271.070/0001-09
oBJETo.......: fornecimento de alimentos, para atender as necessidades do 
fundo Municipal de Saúde.
Valor ToTal........: r$ 412.554,82 (quatrocentos e doze mil, quinhentos e 
cinquenta e quatro reais e oitenta e dois centavos).
PROGRAMA DE TRABALHO…: Exercício 2021 Atividade, 2.065 Classificação 
econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo
ViGÊNcia: 28 de abril de 2022 a 31 de dezembro de 2022.

cLeide Ferreira cHaVes
PrEGoEira

Protocolo: 791861

MUNicÍPio de PacaJÁ /estado do ParÁ
FUNdo MUNiciPaL de saÚde

eXtrato de coNtrato Nº 20220302
oriGeM: arP 002 PreGÃo Nº Pe srP 006/2021

coNTraTaNTE........: fUNdo MUNiciPal dE SaÚdE coNTraTada(o).....: i 
J c dE aZEVEdo EirEli
(MaTriZ E filiaiS).
cNPJ: 11.271.070/0001-09
oBJETo.......: fornecimento de materiais de limpeza, para atender as neces-
sidades do fundo Municipal de Saúde.
Valor ToTal........: r$ 31.567,40 (trinta e um mil, quinhentos e sessenta e 
sete reais e quarenta centavos).
PROGRAMA DE TRABALHO…: Exercício 2021 Atividade, 2.056 Classificação 
econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo
ViGÊNcia: 28 de abril de 2022 a 31 de dezembro de 2022.

cLeide Ferreira cHaVes
PrEGoEira

Protocolo: 791863

MUNicÍPio de PacaJÁ /estado do ParÁ
FUNdo MUNiciPaL de saÚde

eXtrato de coNtrato Nº 20220303
oriGeM: arP 002 PreGÃo Nº Pe srP 006/2021

coNTraTaNTE........: fUNdo MUNiciPal dE SaÚdE coNTraTada(o).....: i 
J c dE aZEVEdo EirEli
(MaTriZ E filiaiS).
cNPJ: 11.271.070/0001-09
oBJETo.......: fornecimento de materiais de copa e cozinha, para atender as 
necessidades do fundo Municipal de Saúde.
Valor ToTal........: r$ 123.836,64 (cento e vinte e três mil, oitocentos e 
trinta e seis reais e sessenta e quatro centavos).
PROGRAMA DE TRABALHO…: Exercício 2021 Atividade, 2.056 Classificação 
econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo
ViGÊNcia: 28 de abril de 2022 a 31 de dezembro de 2022.

cLeide Ferreira cHaVes
PrEGoEira

Protocolo: 791865

MUNicÍPio de PacaJÁ /estado do ParÁ
FUNdo MUNiciPaL de edUcaÇÃo

eXtrato de coNtrato Nº 20220305
oriGeM: arP 003 PreGÃo Nº Pe srP 007/2021

coNTraTaNTE........: fUNdo MUNiciPal dE EdUcaÇÃo
coNTraTada(o).....: l a dE SoUSa coMErcio
cNPJ: 09.521.369/0001-14
oBJETo.......: fornecimento, sob demanda, de água mineral, destinado ao 
atendimento de demandas do fundo Municipal de Educação.
Valor ToTal........: r$ 63.756,00 (sessenta e três mil, setecentos e cinquen-
ta e seis reais).
PROGRAMA DE TRABALHO…: Exercício 2021 Atividade, 2.026, 2024 Classifi-
cação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo
ViGÊNcia: 28 de abril de 2022 a 31 de dezembro de 2022.

cLeide Ferreira cHaVes
PrEGoEira

Protocolo: 791866

MUNicÍPio de PacaJÁ/ estado do ParÁ
aViso de aNULaÇÃo e rescisÃo UNiLateraL

aViso de aNULaÇÃo arP 018/2021 e rescisÃo UNiLateraL 
dos coNtratos Nº 20220076, 20220095 e 20220106

O Prefeito municipal de Pacajá, Exmo. Sr. ANDRÉ RIOS DE REZENDE, 
no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o art. 49 da lei nº 
8.666/93 e Súmula 473/STf, resolve: aNUlar o PrEGÃo ElETrÔNico SrP 
Nº 032/2021, aTa dE rEGiSTro dE PrEÇoS Nº 018/2021, E rESciNdir 
UNilaTEralMENTE, todos os contratos oriundos do mesmo.
contratada: ToP liNE TUriSMo EirEli cNPJ: 03.485.317/0001-53.
oBJETo: registro de Preços visando à futura e eventual contratação de em-
presa para prestação de serviço, por intermédio de operadora ou agência 
de viagens, para cotação, reserva e fornecimento, sob demanda, passagens 
aéreas, locação de veículos e outros serviços correlatos, destinado ao aten-
dimento de demandas da Prefeitura Municipal de Pacajá e suas Secretarias.
fUNdaMENTaÇÃo: Súmula 473/STf, artigos 49,78, inciso Xii e 79, inciso i, 
da lei 8.666/1993 e suas alterações posteriores.
data da rescisão 28 de abril de 2022.

aNdrÉ rios de reZeNde-Prefeito Municipal.
Protocolo: 791867

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PARAGOMINAS

.

aViso de LicitaÇÃo: 
toMada de PreÇos n° 2/2022 -00003 

objeto: contratação de empresa  de engenharia para implantação do  Siste-
ma de abastecimento de água, local: Polo indústrial Evandro fernandes cou-
to Moreira - Bairro Presidente Juscelino Kubitschek, conforme Transferência 
Especiais Ministério da Economia - Plano de ação nº 09032021-012200. data 
de abertura: 19/05/2022 as 09:00 hs. Edital e informações no site: www.tcm.
pa.gov.br (Geo-obras), Transparência desta Prefeitura e Sala da cPl, sede da 
Prefeitura Municipal de Paragominas/Pa. Pgm: 02/05/2022. Jorge Pascoa 
da silva - Presidente da cPL. Portaria n° 03/2022-GPP.

Protocolo: 791869

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PLACAS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PLacas
eXtratos de coNtratos 

coNtrato Nº 20220107; oriGEM: Tomada de Preço 003/2021. contratante: 
fundo de Manut. e desenv. do Ensino da Educ.Básica 28.558.407/0001-58con-
tratada(o): V S Serviços de locações Eireli cnpj 36.908.164/0001-69. ob-
jeto: construção de Unidades Escolares rurais - Padrão fNdE.  Valor Total 
r$1.477.564,93 (um milhão, quatrocentos e setenta e sete mil, quinhentos 
e sessenta e quatro reais e noventa três centavos). Vigência: 22 de abril de 
2022 extinguindo-se em 22 de agosto de 2022; data da assinatura: 22 de 
abril de 2022. ana Patrícia Galucio de sousa - sec. de educação.
coNtrato Nº 20220158; oriGEM: diSPENSa 014/2022. contratante: Pre-
feitura Municipal de Placas cnpj  01.611.858/0001-55 contratada (o) Empre-
sa de Tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará - ProdEPa 
cNPJ sob o nº 05.059.613/0001-18. objeto: Prestação de Serviços de Tec-
nologia da Informação e Comunicação - TIC, conforme especificado no Anexo 
i - Proposta comercial apresentada pela ProdEPa. Valor Mensal r$6.320,00 
(seis mil, trezentos e vinte reais). Vigência: o presente contrato vigorará por 
12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura deste instrumento, 
podendo ser prorrogado por igual período, mediante Termo aditivo, se assim 
acordarem as partes. data da assinatura: 26 de abril de 2022. Leila raquel 
Possimoser - Prefeita.

Protocolo: 791871

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PORTEL

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PorteL
aViso de LicitaÇÃo

toMada de PreÇo Nº2/2022-260401
a Prefeitura Municipal de Portel/Pa, através da comissão Permanente de 
licitação - cPl torna público, o processo licitatório Tomada de Preço Nº 2/2022-
260401, tipo menor preço. objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para SErVi-
ÇoS dE MaNUTENÇÃo E rEParaÇÃo dE ilUMiNaÇÃo PÚBlica daS rUaS E 
ViaS do MUNicÍPio dE PorTEl/Pa, conforme o Edital e seus anexos. abertura 
da sessão: 17/05/2022, às 14h00min, na sede da Prefeitura Municipal de Por-
tel/Pa. o Edital e seus anexos encontram-se à disposição, na sala da cPl da 
Prefeitura Municipal, na av. duque de caxias, 803 - centro, Portel - Pa, ou ht-
tps://www.tcm.pa.gov.br/, https://portel.pa.gov.br/categoria/licitacoes/.

adriana santos de souza-Presidente da cPL
Protocolo: 791873


