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MUNicÍPios
.

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ABAETETUBA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aBaetetUBa
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 31/2022-Pe-PMa 
o Município de abaetetuba/Pa, por meio da Secretaria Municipal de 
Educação, torna público que às 09h do dia 08 de agosto de 2022, realizará 
licitação na modalidade pregão, nos termos da lei nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002, do decreto n.º 10.024, de 20 de setembro de 2019, da lei 
complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, lei complementar 
nº 147 de 07 de agosto de 2014, do decreto n° 8.538, de 06 de outubro 
de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a lei nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993, na forma eletrônica, do tipo menor preço por item, no modo de 
disputa aberto, objetivando a contratação de empresa especializada ao 
fornecimento de Gêneros alimentícios (Merenda Escolar), ao longo de 12 
meses, para o Município de abaetetuba. os interessados poderão obter o 
texto integral do edital e todas as informações sobre a licitação através do 
acesso à página do Tribunal de contas do Município/Pa, www.licitanet.com.
br ou na sala da comissão Permanente de licitação - cPl junto à Prefeitura 
Municipal de abaetetuba, situada à rua Siqueira Mendes, nº 1359, centro, 
cEP: 68440-000, no horário de 8h às 14h, em dias de efetivo expediente. 
Jefferson Felgueiras de Carvalho - Secretário Municipal de educação.

eXtrato de reGistro de PreÇos 
reGistro de PreÇos Nº 024/2022-Pe-PMa 

Processo adMiNistratiVo Nº 2022/0601-001-PMa 
o Município de abaetetuba/Pa, através da Secretaria Municipal de Edu-
cação, cultura e desporto/fundo Municipal, cNPJ 21.763.283./0001-01, 
resolve registrar os preços da ata de registro de Preços de Nº 024/2022- 
PE-PMa, oriundo do PrEGÃo ElETrÔNico SrP Nº 026/2022- PE-PMa, que 
possui por objeto o registro de Preços Para contratação de Empresa Es-
pecializada Para fabricação de Móveis Planejados com instalação e forne-
cimento de Materiais Para atender a demanda da Secretaria Municipal de 
Educação, cultura e desporto, Unidades administrativas Vinculadas à SE-
MEC e Escolas Municipais, conforme condições e especificações contidas no 
Termo de referência e em seus anexos; cujo fornecedor registrado na arP 
é: PEdro afoNSo a. da coSTa JUNior - EPP, cNPJ 19.037.454/0001-
65, vencedor dos itens: 01 (r$ 1.473,00), 02 (r$ 1.481,00), 03 (r$ 
1.425,00), 04 (r$ 499,00), 05 (r$ 515,00), 06 (r$ 525,00), 07 (r$ 
205,00), 08 (231,00), 09 (r$ 410,00), 10 (r$ 730,00), 11 (r$ 714,00), 12 
(r$ 727,00), 13 (r$ 970,00), 14 (960,00), 15 (r$ 373,00), 16 (497,00) e 
17 (r$ 498,00), totalizando o valor global registrado de r$ 7.277.740,00. 
Vigência: 21/07/2022 a 21/07/2023. a íntegra da arP estará disponível na 
sede da Prefeitura Municipal de abaetetuba/Pa, Site desta PMa e na página 
do Tribunal de contas dos Municípios - TcM. Jefferson Felgueiras de 
carvalho - secretário Municipal de educação.

Protocolo: 832099

PreFeitUra MUNiciPaL de aBaetetUBa
resULtado da LicitaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 027/2022 
objeto: contração de empresa especializada no fornecimento de medica-
mentos veterinários, materiais de insumo e medicamentos de uso restrito 
hospitalar, para atender as demandas da Secretaria de Saúde de abae-
tetuba. Nos termos da ata da Sessão, o Pregoeiro, torna público o resul-
tado da licitação e julgamento das propostas às respectivas vencedoras. 
desse modo, satisfazendo a lei e ao mérito, por meio do Secretário Mu-
nicipal de Saúde, Sr. charles cezar Tocantins de Souza, resolve: tornar 
público a HoMoloGaÇÃo do Pregão Eletrônico Nº 027/2022, à seguin-
tes adjudicatárias: TUrVoMEd diSTriBUidora ESErVicoS EirEli, cNPJ 
26.525.513/0001-00, vencedora dos itens: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 - 10 
-11, perfazendo um total de r$ 6.282,08 (seis mil, duzentos e oitenta e 
dois reais e oito centavos); VETMaX ProdUToS aGroPEcUarioSEirEli, 
cNPJ 09.049.833/0001-11, vencedora do item:  8, valor de r$ 1.616,74 
(um mil, seiscentos e dezesseis reais e setenta e quatro centavos) e P P f 
coM E SErV EirEli, cNPJ 07.606.575/0001-00, vencedora dos itens: 13 
- 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 -22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 -29 - 31 - 32 
- 33 - 34 - 35 - 37 -40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 46 - 47, perfazendo um total 
de r$ 18.611,80 (dezoito mil, seiscentos e onze reais e oitenta centavos. 
Totalizando o valor global do certame de r$ 26.510,62 (vinte e seis mil, 
quinhentos e dez reais e sessenta e dois centavos). charles cezar tocan-
tins de souza - secretário Municipal de saúde.

Protocolo: 832100
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE ALTAMIRA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aLtaMira
PreGÃo eLetroNico srP Nº 050/2022

refere-se à aquisição de equipamentos de central de ar, para futura 
e Eventual contratação, para atender diversos fundos, Secretarias e Seto-
res da Prefeitura Municipal de altamira - Pa: aBErTUra: 08/08/2022, às 

10:00 horas (horário local) no site www.licitanet.com.br. os interessados 
poderão obter maiores informações e retirar o edital completo pelos sites: 
www.licitanet.com.br,www.tcm.gov.br, www.altamira.pa.gov.br ou através 
do e-mail altamiracpl@gmail.com, dás 08:00 às 14:00 horas e também 
poderão ser lidos ou obtidos cópias na divisão de Suprimentos  e Serviços 
da Prefeitura de altamira -  Setor de licitação, situado na rua acesso dois 
nº. 530, Bairro Premem, altamira/Pa, das 08:00 às 12:00 horas.

PreGÃo eLetroNico srP Nº 052/2022
refere-se à contratação de empresa para futura e eventual aquisição de 
coMBUSTÍVEiS dEriVadoS dE PETrÓlEo e GáS liQUEfEiTo dE PETrÓ-
LEO - GLP, a fim de atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Alta-
mira e Secretarias ordenadoras, junto aos distritos de castelo dos Sonhos 
e cachoeira da Serra, Vila canopus e cabocla: aBErTUra: 10/08/2022, às 
10:00 horas (horário local) no site www.licitanet.com.br. os interessados 
poderão obter maiores informações e retirar o edital completo pelos sites: 
www.licitanet.com.br,www.tcm.gov.br, www.altamira.pa.gov.br ou através 
do e-mail altamiracpl@gmail.com, dás 08:00 às 14:00 horas e também 
poderão ser lidos ou obtidos cópias na divisão de Suprimentos  e Serviços 
da Prefeitura de altamira -  Setor de licitação, situado na rua acesso dois 
nº. 530, Bairro Premem, altamira/Pa, das 08:00 às 12:00 horas.
HUGGo HerMaNN da siLVa aMaraL, PreGoeiro

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 046/2022
objeto: refere-se para contratação de empresa especializada em serviços 
de instalação e manutenção de centrais de ar-condicionado, para atender 
as necessidades da Prefeitura Municipal de altamira e secretarias agre-
gadas. De acordo com as especificações contidas neste Termo de Refe-
rência, data de abertura: 08/08/2022 as 14hs (horário de Brasília). local 
de abertura: https://licitanet.com.br/Edital disponível: Site de Prefeitura 
de altamira - https://altamira.pa.gov.br/ Mural de licitações - TcM/Pa, 
Plataforma do licitanet e no setor de licitações - Setor de Suprimentos e 
Serviços: av. acesso dois, 530 Bairro Premem - altamira, Pará.
claudomiro Gomes da silva, Prefeito Municipal.

Protocolo: 832101
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE AURORA DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aUrora do ParÁ
aVisos de LicitaÇÃo. 

toMada de PreÇo Nº 2/2022-013. 
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 construção da praça comunidade beira rio do município de aurora, em 
conformidade com projetos, memorial descritivo e planilhas orçamentárias, 
convênio 97/2022 SEdoP. a abertura será no dia11/08/2022 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 
municipalidade. Vilani cristina santos Preste - Presidente da cPL.

Protocolo: 832102
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE AVEIRO

.

eXtrato de coNtrato
coNtrato nº 20220166. toMada de PreÇo 008/2022 

contratante: PreFeitUra MUNiciPaL de aVeiro 
cNPJ nº. 04.542.916/0001-24 

oBJeto: construção de cobertura da quadra poliesportiva no município de 
aveiro/Pa. coNTraTado: J S BarroSo SErViÇoS dE TErraPlENaGEM 
EirEli, cNPJ: 34.254.168/0001-45. Valor Global de r$ 454.482,54 (qua-
trocentos e cinquenta e quatro mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e 
cinquenta e quatro centavos). fiNal da ViGÊNcia: 14/11/2022. Vilson 
Gonçalves. ordenador de despesas.

Protocolo: 832103
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BRASIL NOVO

.

 
estado do ParÁ

PreFeitUra MUNiciPaL de BrasiL NoVo
FUNdo MUNiciPaL de edUcaÇÃo

aViso de LicitaÇÃo PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 023/2022-seMed
tipo Menor Preço por iteM. oBJETo: seleção e contratação de pessoa 
jurídica e/ou pessoa física, para prestação de Serviços de Transporte Es-
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CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALTAMIRA, CNPJ:
18.142.506/0001-09- CONTRATADAS: Empresa: TOP LINE TURISMO LTDA - CNPJ/MF
03.485.317/0001-53; contrato 22-0613-005, valor total R$ 96.527,70. Dotação
Orçamentária - 2.223; 2.224; 2.226; 2.227; 2.231; 2.235; 2.240; 2.242; 2.244; 2.245;
2.247; 2.248; 2.249; 2.250; 2.310; 2.251; 2.252; 2.303; 2.304; 2.305; 2.306; 2.253; 2.256;
2.257; - Classificação Econômica: 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção;
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica. - FONTE: 15000000; 16600000;
16650000; 17090000 - Vigência: O contrato vigorará por 12 meses podendo ser
prorrogado, de comum acordo entre as partes. Objeto: Futura e eventual contratação de
empresa para prestação de serviços de assessoramento e intermediação da reserva de
passagens aéreas, fluviais e terrestre, reserva de hotéis, locação de veículos (rent a car)
e fretamento de aeronave (táxi aéreo) - As informações poderão ser acessadas na
integra no site oficial da Prefeitura Municipal de Altamira/PA - www.altamira.pa.gov.br.
Assinatura dos contratos: 13/06/2022.

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 50/2022

Refere-se à aquisição de equipamentos de central de ar, para Futura e
Eventual contratação, para atender diversos Fundos, Secretarias e Setores da Prefeitura
Municipal de Altamira - PA: ABERTURA: 08/08/2022, às 10:00 horas (horário local) no
site www.licitanet.com.br. Os interessados poderão obter maiores informações e retirar
o edital completo pelos sites: www.licitanet.com.br,www.tcm.gov.br,
www.altamira.pa.gov.br ou através do e-mail altamiracpl@gmail.com, dás 08:00 às 14:00
horas e também poderão ser lidos ou obtidos cópias na Divisão de Suprimentos e
Serviços da Prefeitura de Altamira - Setor de Licitação, situado na Rua Acesso dois nº.
530, Bairro Premem, Altamira/PA, das 08:00 às 12:00 horas.

PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 52/2022

Refere-se à Contratação de empresa para futura e eventual aquisição de
COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO e GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, a fim
de atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Altamira e Secretarias
ordenadoras, junto aos Distritos de Castelo dos Sonhos e Cachoeira da Serra, Vila
Canopus e Cabocla: ABERTURA: 10/08/2022, às 10:00 horas (horário local) no site
www.licitanet.com.br. Os interessados poderão obter maiores informações e retirar o
edital completo pelos sites: www.licitanet.com.br,www.tcm.gov.br,
www.altamira.pa.gov.br ou através do e-mail altamiracpl@gmail.com, dás 08:00 às 14:00
horas e também poderão ser lidos ou obtidos cópias na Divisão de Suprimentos e
Serviços da Prefeitura de Altamira - Setor de Licitação, situado na Rua Acesso dois nº.
530, Bairro Premem, Altamira/PA, das 08:00 às 12:00 horas.

HUGGO HERMANN DA SILVA AMARAL
Pregoeiro

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 46/2022

Objeto: Refere-se para contratação de empresa especializada em serviços de
instalação e manutenção de centrais de ar-condicionado, para atender as necessidades
da Prefeitura Municipal de Altamira e secretarias agregadas. De acordo com as
especificações contidas neste Termo de Referência, Data de Abertura: 08/08/2022 as
14hs (horário de Brasília). Local de abertura: https://licitanet.com.br/Edital disponível:
Site de Prefeitura de Altamira - https://altamira.pa.gov.br/ Mural de Licitações - TCM/PA,
Plataforma do Licitanet e no setor de licitações - Setor de Suprimentos e Serviços: Av.
Acesso Dois, 530 Bairro Premem.

CLAUDOMIRO GOMES DA SILVA
prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORRÊA
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 20229840. Origem: Pregão Eletrônico nº 43/2022 Srp. Contratante:
Prefeitura Municipal de Augusto Corrêa. Contratada: J.V.B.C Pesca Comercio e Serviço
Eireli. Objeto: Contratação de serviços de locação de veículos, sem motorista e sem
combustível para atender as necessidades da Prefeitura e Secretarias Agregadas do
município de Augusto Corrêa/Pa. Valor Total: R$ 539.988,00. Vigência: 12/07/2022 a
30/12/2022. Data da Assinatura: 12/07/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2022-013

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 construção
da praça comunidade beira rio do município de aurora, em conformidade com projetos,
memorial descritivo e planilhas orçamentárias, convênio 97/2022 SEDOP. A abertura será
no dia 11/08/2022 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 municipalidade.

Aurora do Pará-PA, 25 de julho de 2022.
VILANI CRISTINA SANTOS PRESTE

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO GERAL

DO PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEGEP
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 81/2022 - IASB

Processo: 915/2021
A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM através do órgão interessado o Instituto de

Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Município de Belém - IASB/PMB, por intermédio
da Pregoeira designada pelo Decreto Municipal n° 103.993/2022-PMB, de 19 de abril de 2022,
torna público que fará realizar o certame licitatório, em referência, no dia 10/08/2022 às 09h00
(Horário de Brasília/DF) - Tipo Menor Preço por Item, "AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES TIPO
SERVIDOR TORRE OU RACK" para atender as necessidades do IASB, de acordo com as condições
estabelecidas no Edital e seus Anexos.

UASG:925387
LOCAL: A abertura da sessão pública será efetuada no site:

www.comprasnet.gov.br
O Edital poderá ser adquirido no site: www.comprasnet.gov.br ou pelo site/portal

da Prefeitura Municipal de Belém: www.belem.pa.gov.br/licitacao

Belém/PA, 25 de julho de 2022
ADRIANA LEAL BRUM PANTOJA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

1º Termo Aditivo do Contrato N° 003/2021 Tomada de Preço 003/2021-FUNDEB
Contratante: Prefeitura Municipal de Belterra/ Fundo de Manutenção e Desenvolvimento
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB CNPJ N°
29.578.944/0001-22. CONTRATADO CONSTRUTORA MACAMBIRA E COMÉRCIO LTDA EPP,
inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 19.710.932/0001-56, que tem como objeto: CONTR AT AÇ ÃO
DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA
CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL (CRECHE), TIPO 02 SALAS
NA COMUNIDADE FÉ EM DEUS, KM 72 DA BR-163, BELTERRA-PA. Adita o contrato tendo
em vista o 1º ADITIVO DE AUMENTO DE QUANTITATIVO DO CONTRATO 003/2021, nos
termos do art. 65 e 57 da Lei 8.666/93. Assim, O valor do presente termo Aditivo é de R$
11.312,15(onze mil trezentos e doze reais e quinze centavos) valor que será somado ao
contrato inicial que passará a ter o Valor global de R$ 235.794,53(duzentos e trinta e cinco
mil setecentos e noventa e quatro reais e cinquenta e três centavos). Ficam mantidas todas
as demais cláusulas e condições do Contrato nº 003/2021, de 11 de outubro de 2021, que
não tenham sido modificadas por Termo Aditivo. DATA DA ASSINATURA DO TERMO:
22.07.2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 23/2022-SEMED

Tipo Menor Preço por ITEM. OBJETO: seleção e contratação de pessoa jurídica
e/ou pessoa física, para prestação de Serviços de Transporte Escolar em vias Urbana e Rural
do município de Brasil Novo/PA. ABERTURA: 08/08/2022, às 09:30 horas. LOCAL DA SESSÃO
PÚBLICA: (www.licitanet.com.br). O Edital e seus anexos estarão disponíveis para download
na plataforma www.licitanet.com.br, nos portais www.tcm.pa.gov.br (mural de licitações
consultas) e Portal Transparência do Município de Brasil Novo (https://brasilnovo.pa.gov.br).
Informações e Retiradas no Setor de Licitações localizado no Prédio da Prefeitura Municipal
Brasil Novo, na Av. Castelo Branco, 821, Centro-Brasil Novo-Pará.

WEDERSON NOIMINCHE
Secretário Municipal de Educação

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATOS DE REGISTROS DE PREÇOS

Ata de Registro de Preços, Pregão Eletrônico SRP N° 6/2022-2022
Ata de Registro de Preços N° 5/2022 do Pregão Eletrônico SRP N° 6/2022,
Órgão Gerenciador Prefeitura Municipal de Brasil Novo/Secretaria Municipal de
Saúde. Objeto: Registro De Preços, Com O Intuito De Contratação De Empresa
especializada No Fornecimento De Material Técnico Hospitalar, Objetivando
Atender As Necessidades Da Secretaria Municipal De Saúde De Brasil Novo - Pa.
Empresa e preço registrado: D P AGUIAR EIRELI, CNPJ 33.834.782/0001-13,
venceu o item 113 venceu os itens; 1 - 2 - 4 - 6 - 7 - 22 - 23 - 25 - 26 -

27 - 29 - 30 - 33 - 35 - 36 - 37 - 41 - 43 - 54 - 58 - 60 - 61 - 62 - 63 -
70 - 71 - 79 - 80 - 84 - 85 - 87 - 91 - 93 - 95 - 96 - 100 - 101 - 108 - 111

- 112 - 113 - 122 - 125 - 129 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 -
155 - 156 - 182 - 186 - 187 - 189 - 190 - 191 - 192 - 197 - 198 - 199 - 201

- 202 - 209 - 210 - 211 - 216 - 223 - 226 - 227 - 230 - 232 - 233 - 239 -
240 - 249 - 251 - 252 - 254 - 255 - 270 - 272 - 273 - 294 - 299 - 301 - 304

- 306 - 317 - 318 - 322 - 326 - 327 - 328 - 331 - 332 - 335 - 336 - 337 -
338 - 339 - 340 - 341 - 343 - 344 - 347 com o valor total de R$

1.723.176,30(Hum milhão setecentos e vinte e três mil, cento e setenta e seis
reais e trinta centavos); Validade: 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° 006/2022, poderá ser solicitada no
Departamento de Licitações e Contratos da Secretaria Municipal de Saúde ou
através do e-mail: licitacaofmsbn@gmail.com Assinatura: 21 de julho de 2022,
Ordenador de Despesas: Elysson Leonarde Kloss, Secretário Municipal de
Saúde

Ata de Registro de Preços, Pregão Eletrônico Srp N° 6/2022-2022
Ata de Registro de Preços N° 6/2022 do Pregão Eletrônico Srp N° 006/2022,
Órgão Gerenciador Prefeitura Municipal de Brasil Novo/Secretaria Municipal de
Saúde. Objeto: Registro De Preços, Com O Intuito De Contratação De Empresa
especializada No Fornecimento De Material Técnico Hospitalar, Objetivando
Atender As Necessidades Da Secretaria Municipal De Saúde De Brasil Novo - Pa.
Empresa e preço registrado. BIS COMERCIO & SERVICOS LTDA, CNPJ
26.437.725/0001-35 venceu os itens; 3 - 5 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15
- 16 - 17 - 21 - 24 - 28 - 31 - 32 - 34 - 38 - 39 - 40 - 42 - 44 - 45 - 46
- 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 55 - 56 - 57 - 64 - 65 - 67 - 69 - 72 - 73 - 74
- 75 - 76 - 77 - 78 - 81 - 82 - 83 - 88 - 90 - 92 - 94 - 97 - 98 - 102 - 103
- 104 - 105 - 106 - 107 - 114 - 115 - 116 - 117 - 120 - 121 - 123 - 124 -
126 - 127 - 128 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139

- 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 157 - 158 - 159 - 160 -
161 - 162 - 163 - 164 - 165 - 166 - 167 - 168 - 169 - 170 - 171 - 172 - 173

- 174 - 175 - 176 - 177 - 178 - 179 - 181 - 183 - 184 - 185 - 188 - 193 -
195 - 196 - 200 - 212 - 213 - 214 - 215 - 217 - 218 - 219 - 220 - 221 - 225

- 228 - 229 - 231 - 234 - 235 - 236 - 237 - 238 - 241 - 242 - 243 - 244 -
245 - 246 - 247 - 248 - 253 - 256 - 257 - 258 - 259 - 260 - 261 - 262 - 263

- 264 - 265 - 267 - 268 - 277 - 278 - 279 - 284 - 285 - 290 - 291 - 292 -
293 - 314 - 315 - 316 - 319 - 320 - 321 - 323 - 329 - 330 - 333 - 334 - 342

- 345 - 346 R$1.056.524,00, com o valor total de R$1.056.524,00 (Hum milhão,
cinquenta e seis mil, quinhentos e vinte e quatro reais).Validade: 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°
006/2022, poderá ser solicitada no Departamento de Licitações e Contratos da
Secretaria Municipal de Saúde ou através do e-mail: licitacaofmsbn@gmail.com
Assinatura: 21 de julho de 2022, Ordenador de Despesas: Elysson Leonarde
Kloss, Secretário Municipal de Saúde

Ata de Registro de Preços, Pregão Eletrônico Srp N° 6/2022-2022
Ata de Registro de Preços N° 7/2022 do Pregão Eletrônico Srp N° 6/2022,
Órgão Gerenciador Prefeitura Municipal de Brasil Novo/Secretaria Municipal de
Saúde. Objeto: Registro De Preços, Com O Intuito De Contratação De Empresa
especializada No Fornecimento De Material Técnico Hospitalar, Objetivando
Atender As Necessidades Da Secretaria Municipal De Saúde De Brasil Novo - Pa.
Empresa e preço registrado: R F BARILE LTDA, CNPJ 29.230.269/0001-46 venceu
os itens; 8 - 18 - 19 - 20 - 52 - 53 - 59 - 66 - 68 - 86 - 89 - 99 - 109 - 110
- 118 - 119 - 180 - 194 - 203 - 204 - 205 - 206 - 207 - 208 - 222 - 224 -
250 - 266 - 269 - 271 - 274 - 275 - 276 - 280 - 281 - 282 - 283 - 286 - 287

- 288 - 289 - 295 - 296 - 297 - 298 - 300 - 302 - 303 - 305 - 307 - 308 -
309 - 310 - 311 - 312 - 313 - 324 - 325, com o valor total de R$ 171.915,00

(Cento e setenta e um mil, novecentos e quinze reais).Validade: 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°
006/2022, poderá ser solicitada no Departamento de Licitações e Contratos da
Secretaria Municipal de Saúde ou através do e-mail: licitacaofmsbn@gmail.com
Assinatura: 21 de julho de 2022, Ordenador de Despesas: Elysson Leonarde
Kloss, Secretário Municipal de Saúde



PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARÁ

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 construção da 
praça comunidade beira rio do município de aurora, em conformidade com projetos, 
memorial descritivo e planilhas orçamentárias, convênio 97/2022 SEDOP. A abertura 
será no dia11/08/2022 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 municipalidade.

Vilani Cristina Santos Preste - Presidente da CPL
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Governo pede ajuda para pagar auxílios 
Governo federal pede a Petrobras, Caixa Econômica, Banco do Brasil e Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social antecipação de dividendos para bancar benefícios sociais às vésperas das eleições 

BENEFÍCIOS 
 

Nathalia Garcia 
 

FOLHAPRESS 

 

E mbora não seja 
obrigado a com-
pensar os gas-
tos gerados pela 

emenda constitucional que 
turbina benefícios sociais 
às vésperas das eleições, o 
governo entende ser ideal 
neutralizar os efeitos dela 
nas contas públicas bus-
cando novas receitas. Por 
isso, o Ministério da Eco-
nomia pediu a grandes es-
tatais para que elas mudem 
sua política de dividendos 
e paguem mais ao Tesouro 
Nacional neste ano. 

O movimento é feito após 
reações negativas do mer-
cado sobre a emenda, que 
liberou R$ 41,25 bilhões 
fora das principais regras 
sobre as contas públicas -
como a meta fiscal (resulta-
do de receitas menos des-
pesas a ser perseguido pelo 
governo), o teto de gastos 
(que impede o crescimento 

real das despesas federais) 
e a necessidade de com-
pensações orçamentárias. 

Um ofício com a solici-
tação foi encaminhado às 
quatro principais estatais 
-Petrobras, BNDES, Ban-
co do Brasil e Caixa Eco-
nômica Federal. De acor-
do com o secretário es-
pecial do Tesouro e Or-
çamento do Ministério da 
Economia, Esteves Colna-
go, o governo questionou 
se as empresas têm condi-
ções de aumentar o repas-
se aos acionistas, se apro-
ximando de 60% do lucro 
no caso do BNDES, por 
exemplo, e mudar a perio-
dicidade do pagamento de 
semestral para trimestral. 

“Enviamos um ofício geral 
em que a gente pede para 
que eles estudem a possi-
bilidade, respeitada a políti-
ca de investimentos e res-
peitados os eventuais reque-
rimentos de Basileia, o que 
eles podem eventualmente 
pagar de dividendos e se eles 
podem nesse exercício pa-
gar trimestralmente e não 
semestralmente”, disse. 

Colnago ponderou que 
a Petrobras já efetua pa-
gamentos trimestrais, mas 
que o ofício não foi perso-
nalizado para cada empre-
sa. Segundo o secretário, o 
Banco do Brasil respondeu 
dizendo que não seria pos-
sível atender ao pedido do 
governo, enquanto as de-
mais estatais ainda não se 
pronunciaram. 

O custo total estima-
do da PEC (proposta de 
emenda à Constitucional) 
promulgada que liberou 
os benefícios sociais é de 
R$ 41,25 bilhões. Outro 
efeito extraordinário ge-
rado por mudanças legais 
é a redução dos impostos 
federais sobre combustí-
veis, que terá um custo de 
R$ 16,51 bilhões. 

Até o momento, o gover-
no conta com pagamento 
por parte do BNDES de 
R$ 18,6 bilhões, referen-
te aos lucros obtidos em 
2020 e 2021, além dos R$ 
26 bilhões recebidos com 
a privatização da Eletro-
bras. “Para essas despe-
sas que foram criadas de 

Esteves Colnago: governo quer aumento do repasse das estatais 
FOTO: JOSÉ CRUZ/AGÊNCIA BRASIL 
forma emergencial com a 
PEC e com a perda de ar-
recadação da Lei Comple-
mentar 194, que somam 
R$ 58 bilhões, a gente 
está buscando ter receitas 
extraordinárias na mesma 
magnitude”, afirmou Col-
nago. “A parte de despe-
sas já foi arcada com uma 

receita que não estava en-
trando, mas a gente gosta-
ria que a parte do índice 
de receitas também fosse 
arcada com receita extra-
ordinária”, disse. “Foram 
criadas obrigações excep-
cionais, nós pagamos tam-
bém com receitas excepci-
onais”, complementou. 

CONTAS DO GOVERNO 

  O governo central reúne 
as contas do Tesouro Nacional, 
da Previdência Social e do 
Banco Central. 

 PARA ENTENDER 

Caminhoneiros descartam 
apoio ao governo Bolsonaro 
INSATISFAÇÃO 

 
Felipe Nunes 
 

FOLHAPRESS 

 

Com a data marca-
da para o recebimen-
to das primeiras parce-
las do Auxílio Caminho-
neiro no dia 9 de agos-
to, lideranças da catego-
ria afirmam que a ajuda 
não deve fazer muita di-
ferença e que não pre-
tendem aderir a atos em 
apoio ao presidente Bol-
sonaro no 7 de Setembro. 

“Existe uma ala de 30% 
que ainda anda nessa 
questão de defender go-
verno. Acho que isso pre-
judica muito a nossa ca-
tegoria”, afirma Walla-
ce Landim, o Chorão, 
um dos principais líde-

res da grande paralisa-
ção de 2018. 

José Roberto Stringas-
ci, presidente da associ-
ação de caminhoneiros 
ANTB, diz que alguns 
motoristas podem ade-
rir às manifestações iso-
ladamente, mas também 
não vê apoio por meio 
das entidades. Segundo 
ele, o auxílio pode servir 
para pagar prestações de 
pneus ou bancar alimen-
tação, mas não deve re-
solver o problema. 

Em 2021, as manifes-
tações bolsonaristas no 
feriado de 7 de Setem-
bro dividiram a catego-
ria. Os líderes das enti-
dades, no entanto, cha-
maram os atos de anti-
democráticos e desvin-
culados da pauta cami-
nhoneira. 

Banqueiros assinam manifesto pela democracia 
ATO DEMOCRÁTICO 

 
Mônica Bergamo 
 

FOLHAPRESS 

 

Os banqueiros Roberto Se-
tubal e Pedro Moreira Sal-
les, co-presidentes do conse-
lho de administração do Itaú 
Unibanco, e Candido Bra-
cher, ex-presidente da insti-
tuição financeira e hoje tam-
bém integrante de seu con-
selho, assinaram o manifesto 
em defesa da democracia que 
está sendo organizado pela 
Faculdade de Direito da USP 
e por entidades e represen-
tantes da sociedade civil. 

A “Carta às brasileiras e aos 
brasileiros em defesa do Es-
tado Democrático de Direi-
to” será lançada em um en-
contro na faculdade no dia 11 

de agosto, no Pátio das Arca-
das, e já tem quase 3 mil assi-
naturas. 

Ela é uma resposta às ame-
aças golpistas do presiden-
te Jair Bolsonaro (PL) e teve 
a adesão, no fim de sema-
na, de vários outros empresá-
rios, como Fabio Barbosa, da 
Natura, além de artistas, ju-
ristas e personalidades como 
Chico Buarque de Holanda, 
o cantor Arnaldo Antunes, o 
ex-jogador de futebol Wal-
ter Casagrande, o ex-presi-
dente do Banco Central Ar-
mínio Fraga, o ex-governa-
dor do Espírito Santo Paulo 
Hartung e o ex-presidente do 
banco Credit Suisse no Brasil 
José Olympio Pereira. 

Referindo-se às eleições, o 
documento diz que “ao in-
vés de uma festa cívica, esta-
mos passando por momento 

de imenso perigo para a nor-
malidade democrática, risco 
às instituições da República 
e insinuações de desacato ao 
resultado das eleições. Ata-
ques infundados e desacom-
panhados de provas questi-
onam a lisura do processo 
eleitoral e o Estado Demo-
crático de Direito tão dura-
mente conquistado pela so-
ciedade brasileira. São into-
leráveis as ameaças aos de-
mais poderes e setores da so-
ciedade civil e a incitação à 
violência e à ruptura da or-
dem constitucional”. 

O documento diz que “dita-
dura e tortura pertencem ao 
passado”, e leva ainda a as-
sinatura de diversos ex-mi-
nistros do Supremo Tribunal 
Federal (STF) como Sepúl-
veda Pertence, Carlos Ayres 
Britto e Sydney Sanches. 

Ele será lido no dia 11 de 
agosto no Pátio das Arcadas 
do Largo de São Francisco 
pelo ex-ministro do Supre-
mo Tribunal Federal (STF) 
Celso de Mello. A data marca 
a fundação dos cursos jurídi-
cos no Brasil. 

Os signatários do documen-
to estão sendo convidados a 
comparecer ao evento, convo-
cado para a defesa dos tribu-
nais superiores, das urnas ele-
trônicas e da legitimidade dos 
resultados das eleições, que 
serão proclamados pelo Tri-
bunal Superior Eleitoral. 

Entre os organizadores do 
evento estão professores e 
ex-alunos da faculdade, ju-
ízes como Ricardo Castro 
Nascimento e organizações 
da sociedade civil como o 
grupo Prerrogativas, que re-
úne advogados e juristas. 

Essas receitas extraordi-
nárias com a possível an-
tecipação do pagamento 
de dividendos não estão 
contempladas na estimati-
va do Ministério da Eco-
nomia de que o governo 
central encerre 2022 com 
superávit fiscal -o primei-
ro em oito anos- ou com 
déficit próximo de zero. 

“A gente está caminhan-
do para chegar no final do 
ano com déficit muito bai-
xo, próximo de zero, ou 
com superávit. Seria o pri-
meiro superávit fiscal após 
oito anos”, disse Colnago 
em entrevista coletiva para 
detalhar o relatório de ava-
liação de despesas e recei-
tas referente ao terceiro bi-
mestre de 2022. 

CÂMARA MUNICIPAL DE ALMEIRIM/PA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2022-04-PE/CMA
A Câmara Municipal de Almeirim/Pa, por intermédio do pregoeiro e 
equipe de apoio, torna público que, fará realizar licitação na modalidade 
Pregão Eletrônico, do tipo menor valor por item, as 09:00 horas do dia 08 
de agosto de 2022. Objeto: Aquisição de combustíveis automotivos, para 
atender as necessidades da Câmara Municipal de Almeirim - Pa.O Edital 
e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na salada 
Comissão Permanente de Licitações, localizada na Praça 14 de Julho, 
19, Centro, prédio da Câmara Municipal, Cep: 68.230-000, Almeirim/
Pará, no horário das 8:00hs ás 12:00hs, a partir da publicação deste 
Aviso, até a data anterior aquela estipulada para sua abertura da cessão, 
bem como poderá ser consultado ou retirado no site Portal de Compras 
Púbicas;https://www.portaldecompraspublicas.com.br, Portal da Câmara 
Municipal na URL:https://cmalmeirim.pa.gov.br e no Mural das Licitações 
do TCM/PA, https://www.tcm.pa.gov.br. Informações complementares 
poderão ser solicitadas pelo e-mail: cmaslegis@uol.com.br. 2022.

Valdiney Marcelo Alves Gadelha - Pregoeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA DO PARÁ/PA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2022-02-PE/CMA
A Câmara Municipal de Aurora do Pará - PA, por intermédio do pregoeiro 
e equipe de apoio, torna público que, fará realizar licitação na modalidade 
Pregão Eletrônico, do tipo menor valor por item, as 09:00 horas do dia 09 
de agosto de 2022. Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios, material 
de limpeza e higienização e material de expediente, para atender as 
necessidades da Câmara Municipal de Aurora do Pará/Pa. O Edital e seus 
anexos encontram-se à disposição dos interessados na salada Comissão 
Permanente de Licitações, localizada Rua São Francisco, s/n, Centro., 
prédio da Câmara Municipal, Cep: 68.658-000, Aurora do Pará/Pa, no 
horário das 8:00hs ás 12:00hs, a partir da publicação deste Aviso, até a 
data anterior aquela estipulada para sua abertura da cessão, bem como 
poderá ser consultado ou retirado no site Portal de Compras Púbicas;https://
www.portaldecompraspublicas.com.br, Portal da Câmara Municipal na 
URL:https://camaraauroradopara.pa.gov.br e no Mural das Licitações do 
TCM/PA, https://www.tcm.pa.gov.br. Informações complementares poderão 
ser solicitadas pelo e-mail: camaraaurora2017@gmail.com.

Valdiney Marcelo Alves Gadelha - Pregoeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022 - CMS
Processo Administrativo: 014/2022 - CMS, Tipo de Licitação: Menor Preço. Data de 
Abertura: 11-08-2022às 9hrs, no Plenarinho da CMS, situado na cidade de Santarém 
à Avenida Anysio Chaves, 1001, bairro Aeroporto Velho, CEP 68.030-290. Objeto: 
Contratação de empresa habilitada para prestação de serviços de engenharia civil 
visando a implementação do memorial do poder legislativo Santarém. O Edital estará 
disponível no Site da CMS www.santarem.pa.leg.br, por e-mail licitacaocms2018@
gmail.com ou ser retirado no setor de licitações e contratos da CMS de segunda a 
sexta-feira, nos horários de 9 às 14 horas. 

Vanessa Gomes Almeida - Presidente - CPL/Portaria nº 0387/2024- DAF-DRH

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL DE RONDON DO PARÁ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL

Nº 9/2022-045 FMAS
Objeto: Registro de preços visando futura contratação 
de empresa para o fornecimento de cestas básicas, de 
acordo com a Lei Municipal nº 682/2015 (Benefícios 
Eventuais) que visa atender as famílias carentes do 
município de Rondon do Pará através da Secretaria 
Municipal de Promoção e Assistência Social deste 
município. Local: Abertura: 09/08/2022 às 09:00 horas 
(horário de Brasília-DF). Local: Sala da CPL/CEL - 
Prédio da PMRP. O edital e anexos encontram-se a 
disposição na Sala da CPL no horário das 08:00 às 
14:00, nos sítios www.rondondopara.pa.gov.br e https://
www.tcm.pa.gov.br Informações: 94-99205-6538 ou 
cplrondondopara@yahoo.com.br

Rondon do Pará, 25 de Julho de 2022
Joana Darc P. S. Alencar - Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2022-PE-PMA
O Município de Abaetetuba/PA, por meio da Secretaria Municipal de 
Educação, torna público que às 09h do dia 08 de agosto de 2022, realizará 
licitação na modalidade pregão, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002, do Decreto n.º 10.024, de 20 de setembro de 2019, da Lei 
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei Complementar nº 
147 de 07 de Agosto de 2014, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 
2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993, na forma eletrônica, do tipo menor preço por item, no modo de disputa 
aberto, objetivando a Contratação de empresa especializada ao fornecimento 
de Gêneros Alimentícios (Merenda Escolar), ao Longo de 12 meses, para o 
Município de Abaetetuba. Os interessados poderão obter o texto integral do 
edital e todas as informações sobre a licitação através do acesso à página 
do Tribunal de Contas do Município/PA, www.licitanet.com.br ou na sala da 
Comissão Permanente de Licitação - CPL junto à Prefeitura Municipal de 
Abaetetuba, situada à Rua Siqueira Mendes, nº 1359, Centro, CEP: 68440-
000, no horário de 8h às 14h, em dias de efetivo expediente.

Jefferson Felgueiras de Carvalho - Secretário Municipal de Educação
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2022-PE-PMA
Processo Administrativo nº 2022/0601-001-PMA. O Município de Abaetetuba/
Pa, através da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto/
Fundo Municipal, CNPJ 21.763.283./0001-01, resolve registrar os preços da 
Ata de Registro de Preços de Nº 024/2022- PE-PMA, oriundo do PREGÃO 
ELETRÔNICO SRP Nº 026/2022- PE-PMA, que possui por objeto o registro 
de preços para contratação de empresa especializada para fabricação de 
móveis planejados com instalação e fornecimento de materiais para atender 
a demanda da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, 
Unidades Administrativas Vinculadas à SEMEC e Escolas Municipais, 

seus Anexos; cujo fornecedor registrado na ARP é: PEDRO AFONSO A. DA 
COSTA JUNIOR - EPP, CNPJ 19.037.454/0001-65, vencedor dos itens: 01 
(R$ 1.473,00), 02 (R$ 1.481,00), 03 (R$ 1.425,00), 04 (R$ 499,00), 05 (R$ 
515,00), 06 (R$ 525,00), 07 (R$ 205,00), 08 (231,00), 09 (R$ 410,00), 10 (R$ 
730,00), 11 (R$ 714,00), 12 (R$ 727,00), 13 (R$ 970,00), 14 (960,00), 15 (R$ 
373,00), 16 (497,00) e 17 (R$ 498,00), totalizando o valor global registrado 
de R$ 7.277.740,00. Vigência: 21/07/2022 a 21/07/2023. A íntegra da ARP 
estará disponível na sede da Prefeitura Municipal de Abaetetuba/PA, Site 
desta PMA e na página do Tribunal de Contas dos Municípios - TCM.

Jefferson Felgueiras de Carvalho - Secretário de Educação

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA
RESULTADO DA LICITAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022
Objeto: Contração de empresa especializada no fornecimento de 
medicamentos veterinários, materiais de insumo e medicamentos de uso 
restrito hospitalar, para atender as demandas da Secretaria de Saúde de 
Abaetetuba. Nos termos da Ata da Sessão, o Pregoeiro, torna público 
o resultado da licitação e julgamento das propostas às respectivas 
vencedoras. Desse modo, satisfazendo a lei e ao mérito, por meio do 
Secretário Municipal de Saúde, Sr. Charles Cezar Tocantins de Souza, 
resolve: tornar público a HOMOLOGAÇÃO do Pregão Eletrônico Nº 
027/2022, à seguintes adjudicatárias: TURVOMED DISTRIBUIDORA 
ESERVICOS EIRELI, CNPJ 26.525.513/0001-00, vencedora dos itens: 1 - 
2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 - 10 -11, perfazendo um total de R$ 6.282,08 (seis mil, 
duzentos e oitenta e dois reais e oito centavos); VETMAX PRODUTOS 
AGROPECUARIOSEIRELI, CNPJ 09.049.833/0001-11, vencedora do 
item:  8, valor de R$ 1.616,74 (um mil, seiscentos e dezesseis reais 
e setenta e quatro centavos) e P P F COM E SERV EIRELI, CNPJ 
07.606.575/0001-00, vencedora dos itens: 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 
-22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 -29 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 37 -40 - 41 
- 42 - 43 - 44 - 46 - 47, perfazendo um total de R$ 18.611,80 (dezoito 
mil, seiscentos e onze reais e oitenta centavos. Totalizando o valor global 
do certame de R$ 26.510,62 (vinte e seis mil, quinhentos e dez reais e 
sessenta e dois centavos).

Charles Cezar Tocantins de Souza - Secretário Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA
PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 050/2022

Refere-se à aquisição de equipamentos de central de ar, para futura e eventual 
contratação, para atender diversos Fundos, Secretarias e Setores da Prefeitura 
Municipal de Altamira – PA: Abertura: 08/08/2022, às 10:00 horas (horário local) 
no site www.licitanet.com.br. Os interessados poderão obter maiores informações 
e retirar o edital completo pelos sites: www.licitanet.com.br,www.tcm.gov.br, www.
altamira.pa.gov.br ou através do e-mail altamiracpl@gmail.com, dás 08:00 às 14:00 
horas e também poderão ser lidos ou obtidos cópias na Divisão de Suprimentos  e 
Serviços da Prefeitura de Altamira -  Setor de Licitação, situado na Rua Acesso dois 
nº. 530, Bairro Premem, Altamira/PA, das 08:00 às 12:00 horas.

PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 052/2022
Refere-se à Contratação de empresa para futura e eventual aquisição de 

de atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Altamira e Secretarias 
ordenadoras, junto aos Distritos de Castelo dos Sonhos e Cachoeira da Serra, Vila 
Canopus e Cabocla: Abertura: 10/08/2022, às 10:00 horas (horário local) no site 
www.licitanet.com.br. Os interessados poderão obter maiores informações e retirar 
o edital completo pelos sites: www.licitanet.com.br,www.tcm.gov.br, www.altamira.
pa.gov.br ou através do e-mail altamiracpl@gmail.com, dás 08:00 às 14:00 horas e 
também poderão ser lidos ou obtidos cópias na Divisão de Suprimentos  e Serviços 
da Prefeitura de Altamira -  Setor de Licitação, situado na Rua Acesso dois nº. 530, 
Bairro Premem, Altamira/PA, das 08:00 às 12:00 horas.

Huggo Hermann da Silva Amaral - Pregoeiro
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 046/2022

Objeto: Refere-se para contratação de empresa especializada em serviços 
de instalação e manutenção de centrais de ar-condicionado, para atender as 
necessidades da Prefeitura Municipal de Altamira e secretarias agregadas. De 

Abertura: 08/08/2022 as 14hs (horário de Brasília). Local de abertura: https://licitanet.
com.br/Edital disponível: Site de Prefeitura de Altamira - https://altamira.pa.gov.br/ 

de Suprimentos e Serviços: Av. Acesso Dois, 530 Bairro Premem.
Claudomiro Gomes da Silva - Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARÁ
AVISOS DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 2/2022-013
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 construção da 
praça comunidade beira rio do município de aurora, em conformidade com projetos, 
memorial descritivo e planilhas orçamentárias, convênio 97/2022 SEDOP. A abertura 
será no dia11/08/2022 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 municipalidade.

Vilani Cristina Santos Preste - Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO POÇO
AVISO ADIAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2022
A Comissão Permanente de Licitação de Capitão Poço – Pará comunica 
o adiamento da abertura do Pregão Eletrônico nº 011/2022, que tem 
como objeto a “aquisição de materiais de higiene e limpeza, destinados 
ao atendimento da administração pública municipal, secretarias e fundos 

inicialmente previsto para realizar-se no dia 26/07/2022 às 14h30min. 
Informa ainda que a nova data de abertura do certame será 05 de agosto 
de 2022. Comissão Permanente de Licitação.

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA
CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2022

A Prefeitura Municipal de Capitão Poço, através do Fundo Municipal de 
Saúde, torna público que fará realizar credenciamento dos dias 26 de julho 
a 19 de agosto de 2022, Chamada Pública nº 002/2022, a qual, na última 
data será dado encerramento das propostas de preço tabela SUS, que 
visa credenciamento de pessoas jurídicas de direito privado, assim como, 

saúde de forma complementar, de acordo com as diretrizes do sistema 
único de saúde – SUS, conforme edital. O Edital encontra-se a disposição 
no horário de 08:00 as 12:00 - Av. Moura Carvalho, 1255 – Secretaria 
Municipal de Saúde.

Arthur da Silva Medeiros de Farias - Secretário de Saúde
AVISO DE LICITAÇAO

CONCORRENCIA Nº 001/2022 - PMCP
Tipo Menor preço global, abertura as 10h00min do dia 29/08/2022, que 
visa a contratação de estrada de Vicinal da PA 124 à Vila do Arauai 
início (S01º46’ 37,70’’ e W47º04’ 38,90’’) término (S02º12’06,10’’ e 

O edital encontra-se disponível G-OBRAS- TCM-PA, sala da CPL-PMCP, 
localizada na Avenida Moura Carvalho, 1255, Tatajuba, Capitão Poço/Pa. 

EXTRATOS DE CONTRATOS
PREGÃO Nº 9/0162021 - PMCP - PP - SRPC

onforme saldo da Ata de Registro de Preço nº 210701/2021 PP-SRP-
PMCP-SEMAD. Objeto dos contratos: Registro de preços para eventual 
e futura contratação de empresa especializada para aquisição de tubos 
em concreto armado, em atendimento as necessidades da Secretaria 
Municipal de Obras do Município de Capitão Poço/Pa; CONTRATO Nº 
2022200704. Contratante: Prefeitura Municipal de Capitão Poço - PA. 
Contratado: D R da Cunha Eire li Epp, CNPJ 27.684.538/0001-19. Valor 
global R$ 641.260,00 (Seiscentos e Quarenta e Um Mil e Duzentos e 

PREGÃO Nº 9/0182021 PP-SRP-PMCP-SEMAD
Cconforme saldo da Ata de Registro de Preço nº 210703/2021. Objeto 
dos contratos: Registro de preços para a eventual Contratação de 
Empresa especializada para a prestação de serviços de Hospedagem 
no Municipio de Capitão Poço/Pa para atender a diversos setores e 

pequeno porte microempreendedor individual, instaladas no Municipio de 
Capitão Poço/Pa. CONTRATO Nº 2022200705. Contratante: Prefeitura 
Municipal de Capitão Poço. Contratado: M Felipe da Silva – Me, CNPJ: 
83.858.001/0001-07 Valor global R$ 19.398,55 (dezenove mil trezentos e 

a 20/07/2023. CONTRATO Nº 2022200706. Contratante: Fundo Municipal 

83.858.001/0001-07. Valor global R$ 19.398,55 (dezenove mil trezentos e 

a 20/07/2023; CONTRATO Nº 2022200707. Contratante: Fundo Municipal 
de Saúde. Contratado: M Felipe da Silva –Me, CNPJ 83.858.001/0001-
07. Valor global R$ 19.398,55 (dezenove mil trezentos e noventa e oito 

CONTRATO Nº 2022200708. Contratante: Fundo Municipal de Educação. 
Contratado: M Felipe da Silva – Me, CNPJ 83.858.001/0001-07. Valor 
global R$ 7.496,75 (sete mil,quatrocentos e noventa e seis reais e 

2022200709. Contratante: FUNDEB. Contratado: M Felipe da Silva – Me, 
CNPJ 83.858.001/0001-07 Valor global R$ 11.901,80 (onze mil, novecentos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2022-SRP
Objeto: Registro de preços para contratação de empresa para aquisição 

Prefeitura e das Secretarias Municipais de Irituia/Pa. Data da sessão: 
08/08/2022 horário: 10h00min. Local: www.portaldecompraspublicas.com.br.

Samilly Ramos - Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI
AVISOS DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 038/2022
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde de Juruti/Pa. Abertura: 05/08/2022 
horário: 10h00m. Registro de Preços para futura e eventual aquisição 
de materiais de Consumo Odontológico e equipamentos odontológico, 
para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 040/2022
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde de Juruti/Pa. Abertura: 08/08/2022 
horário: 10h00m. Registro de preços para futura e eventual contratação 

de cargas e encomendas nos trechos: Juruti/Santarém; Santarém/Juruti; 
Juruti/Manaus; Manaus/Juruti; Juruti/Itaituba e Itaituba/Juruti, para atender 
as necessidades da secretaria municipal de saúde de Juruti/Pa, conforme 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 202206200008 - TP/CPL/PMM
Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para a 
execução da obra de construção da sede da Secretaria Municipal de Educação do 
Município de Moju/Pa. Abertura: 11/08/2022, às 10:00hs. Edital e anexos: www.moju.
pa.gov.br/site/,Geo Obras TCM/Pa,Setor de Licitações de Segunda a Sexta-Feira, 
das 08:00 às 14:00.

Leonardo Figueiredo de Aviz - Presidente CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
MONTE ALEGRE (PA)

PREGÃO ELETRONICO Nº 029/2022 
Objeto: Aquisição de materiais de consumo e 
permanentes, para reposição nos transportes 
escolares e no caminhão baú, coordenados 
pela Secretaria Municipal de Educação. 
Abertura: dia 05/08/2022 às 09:00h. 
Contato: Disp. site: www.tcm.pa.gov.br e www.
comprasgovernamentais.gov.br.

Monte Alegre/PA, 25 de julho de 2022.
Jeseias Souza de Meireles - Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA DE PEDRAS/PA
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Ponta de Pedras/Pa, torna público aos interessados que 
realizará licitação, conforme informações seguintes: PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 015/2022-SRP, do tipo menor preço que objetiva registro de preços 
para locação de veículos de passeio tipo hatch, destinadas na utilização das 
atividades da prefeitura municipal de ponta de pedras junto secretaria de 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 9/2022-0014
Tipo menor preço por item. Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de 
combustíveis e derivados do petróleo para atender as Secretarias, Fundos e Prefeitura 
Municipal de Primavera/Pa, com abertura no dia 05/08/2022, a partir das 09h00, no site: 
www.portaldecompraspublicas.com.br. Editais disponíveis nos sites: http://primavera.
pa.gov.br/; http://tcm.pa.gov.br e www.portaldecompraspublicas.com.br.

Áureo Bezerra Gomes - Prefeito Municipal PMP/PA

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
REDENÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 016/2022

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 146/2022
O Municipio de Redenção/PA, comunica aos interessados, 
que realizará no dia 10/08/2022 às 09h, (horário Local), 
licitação sob modalidade Tomada de Preço tipo menor 
preço global, tendo como objeto contratação de 
empresa para reforma da estrutura de 
telhado, sistema de drenagem, esgoto, piso 
de granitina, instalações elétricas, alvenaria 
de vedação e execução do sistema de 
hidrantes da emei claudio pereira de 
paula. Proveniente do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 

de atender as necessidades da Secretaria Municipal de 

O edital completo no endereço Rua Ildonete Guimarães 

redencao.pa.gov.br, mais informações no telefone (94) 

Redenção/PA, 225 de julho de 2022.

COMPANHIA REFINADORA 
DA AMAZÔNIA

CNPJ/ME nº 83.663.484/0001-86 - NIRE: 15300016614
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL

Convidamos os senhores acionistas a se reunirem, no dia 02.08.2022, às 10h00min, na 
sede social, na Rodovia Arthur Bernardes, nº 5555, Tapanã, Belém - PA, a fim de 
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1. Deliberar sobre a alteração na composição 
da Diretoria; e 2. Fixar o montante global máximo da verba de remuneração da Diretoria. 
Os documentos pertinentes à Assembleia encontram-se à disposição dos acionistas na 
sede da Sociedade. Para participar na Assembleia Geral, os senhores acionistas deverão 
apresentar originais ou cópias autenticadas dos seguintes documentos: (a) documento 
hábil de identidade do acionista ou de seu representante; (b) comprovante expedido pela 
instituição financeira depositária das ações escriturais de sua titularidade, na forma do 
artigo 126 da Lei nº 6.404/76; e (c) instrumento de procuração, devidamente regularizado 
na forma da lei, na hipótese de representação. Na forma do artigo 11, parágrafo único do 
Estatuto Social da Companhia, os acionistas que se fizerem representar na Assembleia 
Geral deverão depositar seus instrumentos de procuração na sede da Companhia em até 
cinco dias antes da assembleia. Nos termos da legislação aplicável, os documentos 
referentes às matérias da ordem do dia encontram-se à disposição dos acionistas na sede 
da Companhia. Belém - PA, 22 de julho de 2022. 

COMPANHIA REFINADORA DA AMAZÔNIA 
André Luiz de Toledo Gasparini - Diretor; Marcos Francisco de L. C. Costa - Diretor

AGROPALMA S.A.
CNPJ/ME nº 04.102.265/0001-51 - NIRE: 15300001188
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL

Convidamos os senhores acionistas a se reunirem, no dia 02.08.2022, às 09h00,  
na sede social, na Rodovia PA 150, Km 74, Tailândia - PA, a fim de deliberarem sobre a 
seguinte ordem do dia: 1. Deliberar sobre a alteração na composição da Diretoria; e  
2. Fixar o montante global máximo da verba de remuneração da Diretoria. Os documentos 
pertinentes à Assembleia encontram-se à disposição dos acionistas na sede da 
Sociedade. Para participar na Assembleia Geral, os senhores acionistas deverão 
apresentar originais ou cópias autenticadas dos seguintes documentos: (a) documento 
hábil de identidade do acionista ou de seu representante; (b) comprovante expedido pela 
instituição financeira depositária das ações escriturais de sua titularidade, na forma do 
artigo 126 da Lei nº 6.404/76; e (c) instrumento de procuração, devidamente regularizado 
na forma da lei, na hipótese de representação. Na forma do artigo 11, parágrafo único do 
Estatuto Social da Companhia, os acionistas que se fizerem representar na Assembleia 
Geral deverão depositar seus instrumentos de procuração na sede da Companhia em 
até cinco dias antes da assembleia. Nos termos da legislação aplicável, os documentos 
referentes às matérias da ordem do dia encontram-se à disposição dos acionistas na 
sede da Companhia. Tailândia - PA, 22 de julho de 2022.

AGROPALMA S.A. - André Luiz de Toledo Gasparini - Diretor
Marcos Francisco de L. C. Costa - Diretor


