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PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAPITÃO POÇO

.

PreFeitUra MUNiciaL de caPitÃo PoÇo
eXtrato de reGistro de PreÇos 

reGistrador: PreFeitUra MUNiciPaL de caPitÃo PoÇo 
esPÉcie: Ata de Registro de Preço nº 190801/2022; Objeto: Aquisição de 
materiais de higiene e limpeza, destinados ao atendimento da administração 
pública municipal, secretarias e fundos conforme e descrição e especificações 
apresentadas no anexo; Pregão Eletrônico nº 9/2022-011; Prazo de Vigência 
da Ata: de 19/08/2022 a 19/08/2023; Registrados: J E Tavares de Souza Filho 
- Me, CNPJ 27.422.577/0001-48. Valor global R$ 2.946.641,00 (dois milhões, 
novecentos e quarenta e seis mil e seiscentos e quarenta e um reais). i de 
Almeida B. Dias Ltda, CNPJ 29.751.618/0001-75. Valor global R$ 102.628,60 
(dento e dois mil, seiscentos e vinte e oito reais e sessenta centavos); Liz 
Pará Comércio e Serviços Ltda, CNPJ 41.081.966/0001-88. Valor global R$ 
23.737,00 (Vinte e três mil e setecentos e trinta e sete reais); R dos Santos 
Nogueira, CNPJ 34.714.441/0001-77. Valor global R$ 132.348,00 (cento e 
trinta e dois mil e trezentos e quarenta e oito reais). João Gomes de Lima 
- Prefeito.

eXtratos de terMos aditiVos 
esPÉcie: 1º Termo aditivo dos contratos decorrentes do Pregão nº 043/2021 
- Pmcp - Pe - Srp. Objeto dos Contratos: Contratação de Empresa Para Aqui-
sição de Medicamentos farmácia Básica, Similares Psicotrópicos, Para Manu-
tençao no atendimento de Saúde de capitão Poço. contrato nº 2022230304. 
Contratante: Fundo Municipal de Saúde; Contratado: Distriben Distribuidora 
de Produtos farmacêuticos Hospitalares ltda - Me, cNPJ nº 04.234.179/0001-
00. O presente Termo Aditivo objetiva o reequilíbrio do valor do contrato de 
R$ 123.498,80 (cento e vinte e três mil, quatrocentos e noventa e oito reais e 
oitenta centavos) passando o valor do contrato ser R$ 791.873,70(setecentos 
e noventa e um mil, oitocentos e setenta e três reais e setenta centavos) 
com vigência de 17 de agosto de 2022 até 23 de março de 2023 nos ter-
mos do art.65, inciso II, alínea “d” da Lei Federal nº 8.666/93. Contrato nº 
2022230307. Contratante: Fundo Municipal de Saúde; Contratado: A. Unidos 
distribuidora Eireli, cNPJ nº 36.442.253/0001-62. o presente Termo aditivo 
objetiva o reequilíbrio do valor do contrato de R$ 217.152,45 (duzentos e 
dezessete mil, cento e cinquenta e dois reais e quarenta e cinco centavos) 
passando o valor do contrato ser R$ 1.179.711,05 (um milhão, cento e seten-
ta e nove mil, setecentos e onze reais e cinco centavos) com vigência de 17 
de agosto de 2022 até 23 de março de 2023 nos termos do art.65, inciso ii, 
alínea “d” da Lei Federal nº 8.666/93.
esPÉcie: 2º Termo aditivo dos contratos decorrentes do Pregão nº 001/2022 
- Pmcp - Pe - Srp. Objeto dos Contratos: Registro de Preços Para Possível 
aquisição de combustível destinados a atender as necessidades da admi-
nistração Pública do Município de capitão Poço. contrato nº 2022140213. 
Contratante: Prefeitura Municipal de Capitão Poço; Contratado: Auto Posto 
Nazaré Ltda, CNPJ Nº 10.912.110/0001-83. O presente Termo Aditivo objeti-
va o reequilíbrio do valor do contrato de R$ 146.528,00 (cento e quarenta e 
seis mil e quinhentos e vinte e oito reais) passando o valor do contrato ser R$ 
5.653.728,00 (cinco milhões, seiscentos e cinquenta e três mil, setecentos e 
vinte e oito reais) com vigência de 01 de agosto de 2022 até 14 de fevereiro 
de 2023 nos termos do art.65, inciso II, alínea “d” da Lei Federal nº 8.666/93. 
contrato nº 2022140214 contratante: fundo Municipal de assistencia So-
cial; Contratado: Auto Posto Nazaré Ltda, CNPJ Nº 10.912.110/0001-8396. 
O presente Termo Aditivo objetiva o reequilíbrio do valor do contrato de 
R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais) passando o valor do contrato ser R$ 
354.406,25 (trezentos e cinquenta e quatro mil, quatrocentos e seis reais 
e vinte e cinco centavos) com vigência de 01 de agosto de 2022 até 14 de 
fevereiro de 2023 nos termos do art.65, inciso II, alínea “d” da Lei Fede-
ral nº 8.666/93. contrato nº 2022140215. contratante: fundo Municipal de 
Saude; Contratado: Auto Posto Nazaré Ltda, CNPJ Nº 10.912.110/0001-83. 
O presente Termo Aditivo objetiva o reequilíbrio do valor do contrato de R$ 
337.280,00 (trezentos e trinta e sete mil e duzentos e oitenta reais) passando 
o valor do contrato ser R$ 1.790.780,00 (um milhão, setecentos e noventa 
mil e setecentos e oitenta reais) com vigência de 01 de agosto de 2022 até 
14 de fevereiro de 2023 nos termos do art.65, inciso II, alínea “d” da Lei 
federal nº 8.666/93. contrato nº 2022140216 contratante: fundo Municipal 
Educaçao; Contratado: Auto Posto Nazaré Ltda, CNPJ Nº 10.912.110/0001-
83. O presente Termo Aditivo objetiva o reequilíbrio do valor do contrato de 
R$ 51.840,00 (cinquenta e um mil e oitocentos e quarenta reais) passando 
o valor do contrato ser R$ 662.340,00 (seiscentos e sessenta e dois mil e 
trezentos e quarenta reais) com vigência de 01 de agosto de 2022 até 14 de 
fevereiro de 2023 nos termos do art.65, inciso II, alínea “d” da Lei Federal nº 
8.666/93. contrato nº 2022140218 contratante: fundo Municipal do Meio 
ambiente contratado: auto Posto Nazaré ltda, cNPJ Nº 10.912.110/0001-
83. O presente Termo Aditivo objetiva o reequilíbrio do valor do contrato de 
R$ 12.960,00 (doze mil e novecentos e sessenta reais) passando o valor do 
contrato ser R$ 45.360,00 (quarenta e cinco mil e trezentos e sessenta reais) 
com vigência de 01 de agosto de 2022 até 14 de fevereiro de 2023 nos termos 
do art.65, inciso II, alínea “d” da Lei Federal nº 8.666/93.

Protocolo: 843638
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de coNceiÇÃo do araGUaia
aViso de LicitaÇÃo  

coNcorrÊNcia PUBLica  - Nº  001/2022 seMidU
o Município de conceição do araguaia - Pa, através da Secretaria Muni-
cipal de infraestrutura e desenvolvimento Urbano  de conceição do araguaia 
- Pa, torna público que fará realizar no dia 10 do mês de outubro de 2022 às 

08:30 horas na sala de reunião da comissão Permanente de licitação - cPl, 
situada à TV. Vereadora Virgolina coelho, nº 1145, São luiz ii, nesta cidade, 
licitação na modalidade concorrência Publica , tipo MENor PrEÇo GloBal, 
por regime de execução - EMPrEiTada Por PrEÇoS UNiTárioS, visando 
coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para PrESTaÇÃo dE SErViÇo dE EXEcUÇÃo 
da SUPErESTrUTUra dE 12 PoNTES dE coNcrETo arMado Na Pa-327-5, 
PoNTES E Pa-449-7 PoNTES, coNforME ProcESSo:2022/738686, coN-
VÊNio Nº 156/2022, SEcrETaria dE ESTado dE TrEaNSPorTES-SETraN 
No MUNiciPio dE coNcEiÇÃo do araGUaia-Pará, coNforME ProJETo 
BáSico E TErMo dE rEfErENcia EM aNEXo do EdiTal”. o edital deverá ser 
retirado junto à Comissão Permanente de Licitação das 08:00 as 14:00 horas 
de segunda à sexta-feira. ou pelo o site: www.conceicaodoaraguaia.pa.gov.
br. conceição do araguaia-Pa 23 de agosto de 2022. Heloisa Mendes sousa 
Francisco. Presidente da comissão Permanente de Licitação.

Protocolo: 843640
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE CURRALINHO

.

PreFeitUra MUNiciPaL de cUrraLiNHo
eXtrato resUMido do Processo de  iNeXiGiBiLidade 

de LicitaÇÃo Nº  6/2022-1008
oBJeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada EM liVroS didáTi-
co Para USo do ENSiNo fUNdaMENTal do MUNiciPio dE cUrraliNHo.
coNTraTaNTE: fundo municipal de curralinho, inscrito no cNPJ:21.091.423/0001-34
coNTraTada: SaMaUMa EdiTorial lTda, cNPJ n°13.977.336/0001-50, 
representada por seu sócio: lUciaNa TriNdadE BarBoSa  ,fUNdaMENTo 
lEGal: art. 25, caput da lei nº 8.666/93 e suas alterações. da lei 8.666/93.
VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO: R$ R$ 2.165.385,00 (dois milhões, cento e 
sessenta e cinco mil, trezentos e oitenta e cinco reais).
data :18/08/2022.

terMo de ratiFicaÇÃo
o ordenador de despesas da (o) FUNdo MUNiciPaL de edUcaÇÃo, no 
uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela lei orgânica Municipal, e 
de acordo com o que determina o art. 26 da lei nº8.666/93, e considerando 
o que consta do processo administrativo que trata da contratação da empresa 
SaMaUMa EdiTorial lTda, vem raTificar a declaração de inexigibilidade 
de licitação para a contratação da referida empresa, determinando que se 
proceda a publicação do devido extrato.

JaiMe de Moraes oLiVeira
SEcrETario MUNiciPal dE EdUcaÇÃo

Protocolo: 843642

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE FLORESTA DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de FLoresta do araGUaia
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 018/2022 
objeto: aquisição de insumos (cimento, areia, Brita e Placa de obra) para 
obra de pavimentação em blokret sextavados nas Vilas: Ametista e Bom Je-
sus no Município de floresta do araguaia, conforme convênio nº 134/2022, 
firmado entre o Estado do Pará, através da Secretaria de Estado de Desenvol-
vimento Urbano e obras Públicas - SEdoP e o Município de floresta do ara-
guaia/Pa. abertura no dia 06/09/2022 ás 08:15hs. Edital na íntegra disponí-
vel nos endereços eletrônicos: www.portaldecompraspublicas.com.br, e www.
florestadoaraguaia.pa.gov.br/categoria/licitacoes, e sala da CPL no Prédio da 
PMfa, das 8:00 às 12:00 horas.  cel.: (94) 98418 7172. divailton Moreira 
de souza - Pregoeiro.

Protocolo: 843643
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE IGARAPÉ-AÇU

.

PreFeitUra MUNiciPaL de iGaraPÉ aÇU
eXtratos de coNtratos 

PreGÃo eLetrÔNico srP N° 027/2022 
objeto: contratação de empresa Para aquisição de combustível Óleo die-
sel S10 Para recuperação de Vicinais, conforme convênios nº 146/2022, 
nº 147/2022 e nº 148/2022, firmados entre a Secretaria de estado de 
Transportes - Setran e a Prefeitura Municipal de igarapé-açu. contrato nº 
243/2022: Prefeitura Municipal de Igarapé-Açu, Cpnj nº 05.149.117/0001-55 
e Lima Aguiar Comercio Ltda, Cpnj nº. 04.552.469/0001-94. Valor Global: R$ 
385.540,00 (trezentos e oitenta e cinco mil e quinhentos e quarenta reais). 
ordenador: normando Menezes de souza.

PreGÃo eLetrÔNico srP N° 027/2022 
objeto: contratação de empresa Para aquisição de combustível Óleo die-
sel S10 Para recuperação de Vicinais, conforme convênios nº 146/2022, 
nº 147/2022 e nº 148/2022, firmados entre a Secretaria de estado de 
Transportes - Setran e a Prefeitura Municipal de igarapé-açu. contrato nº 


