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Pronto atendimento. Vigência: até 21/02/2023. objeto: constitui-se objeto 
deste instrumento a contratação de serviços de locação de equipamentos de 
Raio X portátil, de digitalizador de Imagens radiográficas tipo CR, manutenção 
preventiva e corretiva dos equipamentos de raio x das unidades Hospital Geral 
de altamira - HGa / São rafael, Unidade de Pronto atendimento - UPa e cen-
tro de apoio e diagnóstico. as informações poderão ser acessadas na integra 
no site oficial da Prefeitura www.altamira.pa.gov.br. assinatura: 21/02/2022.

Protocolo: 770116
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.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE AURORA DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aUrora do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo 

coNcorrÊNcia PÚBLica Nº 3/2022-001
o Município de aurora do através da presidente da c.P.l. Torna público a 
abertura de processo licitatório para contratação de empresa especializada 
na pavimentação e recapeamento de vias nas localidades: bairro: Nova apa-
recida / Manelândia / Novo Horizonte / Vila Aurora / km 75 no município de 
aurora do Pará, conforme convênio 22/2022 - SEdoP,em conformidade com 
projetos, memorial descritivo e planilhas orçamentárias. a abertura será no 
dia12/04/2022 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://auro-
radopara.pa.gov.br e poderá ser solicitado pelo email: licitacaoaurorapara@
gmail.com desta municipalidade. Vilani cristina santos Preste - Presi-
dente da cPL.

Protocolo: 770118
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BRASIL NOVO

.

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de BrasiL NoVo

aViso de HoMoLoGaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico- srP N° 001/2022

Processado o Pregão eletrônico n° 001/2022, dentro das normas da le-
gislação em vigor e após as devidas informações fornecidas pelo Pregoeiro, 
bem como após a análise da ata da Sessão e demais documentos que compõe 
o processo, informa a Homologação do procedimento licitatório em epigrafe. 
objeto: contratação de serviços de reformas e pequenos reparos, em am-
bientes públicos diversos em atendimento as necessidades da Prefeitura e 
demais fundos Municipais de Brasil Novo/Pa. Empresa: EMPrEiTEira car-
doSo dE SoUZa lTda - 03.902.663/0001-90, item 01, valor global de r$ 
4.999.846,42 (Quatro milhões, novecentos e noventa e nove mil, oitocentos 
e quarenta e seis reais e quarenta e dois centavos), Brasil Novo, Pa, 08 de 
março de 2022.

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos
PreGÃo eLetrÔNico srP N° 001/2022

ata de reGistro de PreÇos N° 005/2022 do PreGÃo eLetrÔ-
Nico srP N° 001/2022, Órgão Gerenciador Prefeitura Municipal de Brasil 
Novo. objeto: contratação de serviços de reformas e pequenos reparos, em 
ambientes públicos diversos em atendimento as necessidades da Prefeitura 
e demais fundos Municipais de Brasil Novo/Pa. Empresa e preço registrado: 
EMPrEiTEira cardoSo dE SoUZa lTda - 03.902.663/0001-90, venceu o 
item 1, no valor de r$ 4.999.846,42 (Quatro milhões, novecentos e noventa 
e nove mil, oitocentos e quarenta e seis reais e quarenta e dois centavos). Va-
lidade: 12 (doze) meses, a partir da data de sua de assinatura. informações: 
a aTa dE rEGiSTro dE PrEÇoS N° 005/2022 fMS, vinculada ao PrEGÃo 
ElETrÔNico SrP N° 001/2022, poderá ser solicitada no departamento de 
licitações e contratos da Secretaria Municipal de Saúde ou através do e-mail: 
licitacaofmsbn@gmail.com assinatura: 09 março de 2022, ordenador de 
despesas: Weder Makes carneiro, Prefeito Municipal.

Weder Makes carneiro-Prefeito Municipal
Protocolo: 770122
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMETÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caMetÁ
aViso de HoMoLoGaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico srP nº 002/2022-PMc 
HoMoLoGo a licitação na modalidade Pregão Eletrônico SrP nº 002/2022-
PMc que tem por objeto: registro de Preços Para futura e eventual aquisição 
de Material de Expediente Para atender ademanda das diversas Secretarias 
deste Município,e com base no relatório da comissão Permanente de lici-
tação e Parecer da assessoria Jurídica do município adJUdico/HoMoloGo 

seu objeto a açaí atacarejo comércio Varejista de Mercadorias Eireli, cNPJ 
nº 39.524.120/0001-23, Valor r$ 135.892,90; francisco de assis P. Porti-
lho comércio, cNPJ nº 05.797.900/0001-25, Valor r$ 899.877,98; J. dos S. 
Trindade Eireli, cNPJ nº 08.683.999/0001-22, Valor r$ 312.642,38; l. do o. 
Brito ltda, cNPJ nº 44.217.408/0001-95, Valor r$ 138.998,59; M. Santos 
Guimarães Eireli, cNPJ nº 23.936.281/0001-94, Valor r$ 92.628,75; r. lopes 
Barra, cNPJ nº 63.885.768/0001-00, Valor r$ 769.080,00; r. W. Veiga, cNPJ 
nº 07.313.013/0001-60, Valor r$ 509.538,85; W. de Melo Barra comércio 
Varejista, cNPJ nº 28.506.180/0001-05, Valor r$ 1.966.949,25; W. do S. c. 
Barra, cNPJ nº 05.724.970/0001-53, Valor r$ 161.424,24; para que produza 
os efeitos legais aos termos do art. 43, inciso Vi da lei federal nº 8.666/93 
e suas alterações posteriores. data da Homologação: 09/03/2022. ordena-
dor: Victor correa cassiano, Prefeito Municipal de cametá.

aVisos de LicitaÇÃo 
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 014/2022-PMc 

objeto: registro de Preços Para futura e Eventual contratação de Empresa 
Especializada em Confecção de Uniformes e Acessórios, conforme especifi-
cações e definições mínimas constantes no Termo de Referência, Anexo I. 
o edital completo está à disposição dos interessados nos sites www.prefei-
turadecameta.pa.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br; mural de 
licitações do site do TcM/Pa: www.tcm.pa.gov.br. abertura: 23de Março de 
2022 às 09h00min (horário de Brasília). informações: pregaoeletronicopmc@
gmail.com. Victor correa cassiano - Prefeito.

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 015/2022-PMc
objeto: registro de Preço Para futura E Eventual contratação de Empresa 
Especializada Em fornecimento de Materiais E Utensílios de cozinha desti-
nados a Suprir as demandas da Secretaria Municipal de Educação - Semed 
E demais Unidades Escolares, No Município de cametá/Pa, conforme espe-
cificações e definições mínimas constantes no Termo de Referência, Anexo 
i. o edital completo está à disposição dos interessados nos sites www.pre-
feituradecameta.pa.gov.br;www.portaldecompraspublicas.com.br; mural de 
licitações do site do TcM/Pa: www.tcm.pa.gov.br. abertura: 24 de março de 
2022 às 09h00min (horário de Brasília). informações: pregaoeletronicopmc@
gmail.com. Victor correa cassiano - Prefeito.

Protocolo: 770124
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE CHAVES

.

PreFeitUra MUNiciPaL de cHaVes
aViso de rePUBLicaÇÃo

o Município de chaves-Pa, comunica aos interessados que foram realiza-
das alterações no Termo de referência do Procedimento licitatório PrEGÃo 
ElETrÔNico Nº 008/2022-SrP-PMc, do tipo menor preço por item, objeti-
vando a coNTraTaÇÃo dE PESSoa JUrÍdica Para PrESTaÇÃo dE SEr-
ViÇoS dE TraNSPorTE EScolar, ViSaNdo aTENdEr ÀS dEMaNdaS da 
SEcrETaria MUNiciPal dE EdUcaÇÃo. a sessão pública agendada para 
o dia 10/03/2022, as 09h00min, será remarcada para o dia 24/03/202, as 
09h00min.
os Editais estão disponíveis no www.portaldecompraspublicas.com.br e no 
mural de licitações do TcM/Pa.
informações e-mail: cplchaves2021@gmail.com

Jose riBaMar soUsa da siLVa
Prefeito Municipal

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos
PreGÃo eLetrÔNico Nº 001/2022-srP-PMc

Parte: PreFeitUra/secretarias MUNiciPais
oriGeM PreGÃo eLetrÔNico Nº 001/2022-srP-PMc

objeto: aquisição de materiais de expediente, sob demanda, para atender às 
necessidades da Prefeitura e Secretarias do município de chaves-Pa.
Prazo de Vigência da ata de registro de Preços: 12 meses.
data da assinatura: 09/03/2022.
Empresa: diNaMic coMErcio E SErViÇoS EirEli, cNPJ Nº 29.424.977/0001-
18, com Valor Global estimado r$ 1.952.039,13. Empresa loTTUS coMEr-
cio dE MErcadoriaS EirEli EPP, cNPJ Nº 26.658.489/0001-87, com valor 
global estimado r$ 2.644.582,73. Empresa SolUcao coMErcio EirEli, 
cNPJ Nº 29.424.977/0001-18, com Valor Global estimado r$ 1.165.559,89.

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos
PreGÃo eLetrÔNico Nº 002/2022-srP-PMc

Parte: PreFeitUra/secretarias MUNiciPais.
oriGeM PreGÃo eLetrÔNico Nº 002/2022-srP-PMc

objeto: aquisição de gêneros alimentícios, sob demanda, para atender às 
necessidades da Prefeitura e Secretarias do município de chaves-Pa
Prazo de Vigência da ata de registro de Preços: 12 meses.
data da assinatura: 09/03/2022.
Empresa J. dE J. araUJo MaciEl cNPJ Nº 10.527.964/0001-46, com va-
lor global estimado r$ 642.612,60, Empresa SolUcao coMErcio EirE-
li, cNPJ Nº 43.233.526/0001-24, valor global estimado r$ 4.702.169,20. 
Empresa TUdao coMErcio SErVico rEPrESENTacao lTda, cNPJ Nº 
39.715.371/0001-95, valor global estimado r$ 30.858,45.

Jose riBaMar soUsa da siLVa
Prefeito Municipal

Protocolo: 770126


