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..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAPANEMA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caPaNeMa
eXtratos de terMos aditiVos 

terMo aditiVo PreGÃo eLetrÔNico Nº 9/2021-020 
Termo aditivo de contrato nº 1407001-2021. Pregão Eletrônico nº 020-2021. 
objeto: aquisição de Móveis e Equipamentos, para atender as necessidades da 
Prefeitura Municipal de capanema/Pa. contratado: Noronha e Martins comércio 
de Produtos alimentícios ltda, cnpj nº 20.778.470/0001-98:12 (doze) Meses. 
fund. legal: art. nº 57, § 1º, inciso ii da lei federal nº 8.666/93. assinatura: 
12/07/2022. Francisco Ferreira Freitas Neto - Prefeito Municipal.
esPÉcie: 5º Termo aditivo de reequilíbrio Econômico-financeiro ao contrato 
nº 3012002/2020-Pregão Eletrônico nº 016/2020. Quinto Termo aditivo de re-
equilibrio Econômico financeiro ao contratonº3012002/2020 Pregão Eletrônico 
nº 016/2020. objeto: reequilíbrio de preços dos itens 01 e 02 do contrato nº 
3012002-2020 com os valores respectivamente de r$ 7,99 e r$ 7,95, passando 
a vigorar os valores de R$ 6,19 e R$ 6,07, com fim de reestabelecer o reequilíbrio 
econômico-financeiro. Empresa: Posto Pacheco Ltda CNPJ nº 05.652.817/0001-
68. fund. legal: art. nº 65, inciso ii alínea “d” da lei nº 8.666/93. assinatura: 
22/07/2022. Francisco Ferreira Freitas Neto - Prefeito Municipal.

aViso de ratiFicaÇÃo 
disPeNsa Nº 012-2022. disPeNsa Nº 7/2022-012 

objeto: aquisição de pneus visando a manutenção preventiva e corretiva 
dos veículos pertencentes a frota da Prefeitura Municipal de capanema/Pa. 
contratada: luzenira costa comércio e Serviços de autos - Me, cNPJ nº 
22.095.653/0001-34. fundamento legal: art. 24, inciso V da lei federal nº 
8.666/93. Vigência: 12 (doze) meses. Valor Global: R$ 24.800,00. Ratificação 
em: 20/07/2022. Francisco Ferreira Freitas Neto, Prefeito Municipal.

Protocolo: 833283

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CASTANHAL

.

PreFeitUra MUNiciPaL de castaNHaL
aViso de LicitaÇÃo 

a Prefeitura Municipal de castanhal, por intermédio da Secretaria Municipal 
de Suprimento e licitação torna público a abertura do Processo licitatório do tipo 
menor preço por item, na modalidade PrEGÃo ElETrÔNico SrP Nº 065/2022/
PMc, cujo objeto é a contratação de Empresa Especializada no fornecimento de 
Roçadeira, Equipamentos, ferramentas e peças de Roçagem e Afins, Destinado 
a atender as necessidades das diversas Secretarias Municipais/fundos Munici-
pais, deste Município de castanhal/Pará, Por Um Período de 12 (doze) Meses, a 
sessão pública de Pregão Eletrônico terá início com a divulgação das Propostas 
de Preços e início da etapa de lances no dia 10/08/2022 às 09:00 horas. o 
Edital estará disponível nos sites: https://castanhal.cr2transparencia.com.br/
categoria/licitacoes/ e www.comprasnet.gov.br e e-mail pregaoeletronico@
castanhal.pa.gov.br, a partir da data da publicação. sheila Mirian Medeiros 
Gomes - Pregoeira da Prefeitura Municipal de castanhal.

Protocolo: 833285

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE IRITUIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de iritUia
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 019/2022-srP 
objeto: registro de Preços para aquisição de recarga em Botijão de Gás 
liquefeito de Petróleo- GlP P13, destinados ao atendimento da administra-
ção Pública Municipal, Secretarias e fundos de irituia/Pa. data da sessão: 
10/08/2022 horário: 10h00min. local: www.portaldecompraspublicas.com.
br. Flávia araújo - Pregoeira.

Protocolo: 833286

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ITAITUBA

.

coNcorrÊNcia PÚBLica Nº 007/2022-cP
Processo adMiNistratiVo Nº073/2022

objeto: contratação de empresa especializada para execução de obra de 
pavimentação de vias urbanas no Município de itaituba/Pa, conforme consta 
no edital. Tipo: Menor Preço Global. data de abertura: 29/08/2022, às 10:00 
hora local. acesso ao edital: www.tcm.pa.gov.br e www.itaituba.pa.gov.br; 
informações/solicitações referente ao edital: dicoM, e-mail: licita2017.itb@
gmail.com, localizada na rod. Transamazônica c/ 10ª rua anexo ao Ginásio 
Municipal de itaituba-Pa. À comissão.

Protocolo: 833288

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ITUPIRANGA

.

aViso de LicitaÇÃo
oriGeM: Nº Processo: Pe 9/2022-024 FMs 

objeto: aQUiSiÇÃo dE UMa aMBUlÂNcia 4X4 UTi Para aTENdEr o MU-
NICIPIO DE ITUPIRANGA, conforme especificações e condições do Edital e 
seus anexos. Horário de funcionamento do departamento de licitações para 
dúvidas, Protocolos, impugnações e/ou Questionamentos: de Segunda à 
Sexta-feira das 08h00 às 12h00 (período vespertino dedicado ao expediente 
interno). Endereço: avenida 14 de Julho, nº 12 - centro - cEP: 68.580-000 ou 
dpt.licitapmi@gmail.com. Sessão Pública em: 05 de agosto de 2022 às 08h30 
no site: www.portaldecompraspublicas.com.br . o inteiro teor deste Edital 
e de seus anexos estão disponíveis para download no Portal do Tribunal de 
contas dos Municípios do Estado do Pará - TcM/Pa (Mural de licitações, aba: 
Municípios, aba: itupiranga) e no site da Prefeitura Municipal no seguinte en-
dereço eletrônico: www.itupiranga.pa.gov.br. iTUPiraNGa - Pa, 24 de junho 
de 2022. Bruno Pereira santos Pregoeiro. Portaria nº 259 - GP.

Protocolo: 833290
,

PREFEITURA MUNICIPAL
DE LIMOEIRO DO AJURU

.

PreFeitUra MUNiciPaL de LiMoeiro do aJUrU
eXtratos de coNtratos 

oriGeM: PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 04/2022-PMLa 
ata de reGistro de PreÇos Nº 10/2022-PMLa 

objeto: registro de preço para futura eventual contratação de empresa para 
fornecimento de produtos de higiene, limpeza, copa e cozinha e descartáveis, 
a fim de atender as demandas da Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru 
e suas Secretarias Municipais. contrato nº 190705/2022-PMla/fMS. data da 
assinatura: 19 de julho de 2022. Vigência do contrato: de 19 de julho a 30 
de dezembro de 2022. contratante: fundo Municipal de Saúde de limoeiro do 
ajuru, cNPJ nº 18.709.224/0001-32. contratada: Empresa N P E comércio e 
Serviços Eireli, inscrita no cNPJ nº 41.101.724/0001-09. Valor: r$ 991.230,00 
(novecentos e noventa e um mil duzentos e trinta reais). contrato nº190706/
2022-PMla/SEMad. data da assinatura: 19 de julho de 2022. Vigência do 
contrato: de 19 de julho a 30 de dezembro de 2022. contratante: Secretaria 
Municipal administração, cNPJ nº 05.105.168/0001-85. contratada: Empre-
sa N P E comércio e Serviços Eireli, inscrita no cNPJ nº 41.101.724/0001-
09. Valor: r$ 18.176,00(dezoito mil cento e setenta e seis reais). contrato 
nº190707/2022-fMaS. data da assinatura: 19 de julho de 2022. Vigência 
do contrato: de 19 de julho a 30 de dezembro de 2022. contratante: fundo 
Municipal de assistência Social limoeiro do ajuru, cNPJ nº 18.709.195/0001-
32. contratada: Empresa N P E comércio e Serviços Eireli, inscrita no cNPJ nº 
41.101.724/0001-09. Valor: r$ 193.696,00(cento e noventa e três mil seis-
centos e noventa e seis reais). contrato nº190708/2022-PMla/SEMEd. data 
da assinatura: 19 de julho de 2022. Vigência do contrato: de 19 de julho a 30 
de dezembro de 2022. contratante: Secretaria Municipal de Educação, cNPJ 
nº 05.105.168/0001-85. contratada: Empresa N P E comércio e Serviços 
Eireli, inscrita no cNPJ nº 41.101.724/0001-09. Valor: r$ 103.290,00(cento 
e três mil duzentos e noventa reais). contrato nº 220701/2022-PMla/fMS. 
data da assinatura: 22 de julho de 2022. Vigência do contrato: de 22 de 
julho a 30 de dezembro de 2022. contratante: fundo Municipal de Saúde de 
limoeiro do ajuru, cNPJ nº 18.709.224/0001-32. contratada: Empresa, E de 
leao Gomes comercio e Serviços Eireli, inscrita no cNPJ nº 37.023.510/0001-
94. Valor: r$ 153.480,70 (cento e cinquenta e três mil quatrocentos e oiten-
ta reais e setenta centavos). contrato nº220702/2022-PMla/SEMad. data 
da assinatura: 22 de Julho de 2022. Vigência do contrato: de 22de julho a 
30 de dezembro de 2022. contratante: Secretaria Municipal administração, 
cNPJ nº 05.105.168/0001-85. contratada: Empresa E de leao Gomes co-
mercio e Serviços Eireli, inscrita no cNPJ nº 37.023.510/0001-94.  Valor: 
r$ 35.001,36(trinta e cinco mil um real e trinta e seis centavos). contrato 
nº 220703/2022-fMaS. data da assinatura: 22de Julho de 2022. Vigência 
do contrato: de 22 de julho a 30 de dezembro de 2022. contratante: fundo 
Municipal de assistência Social limoeiro do ajuru, cNPJ nº 18.709.195/0001-
32. contratada: Empresa E de leao Gomes comercio e Serviços Eireli, inscrita 
no cNPJ nº 37.023.510/0001-94 Valor: r$ 90.108,20(noventa mil cento e 
oito reais e vinte centavos). contrato nº 220704/2022-PMla/SEMEd. data 
da assinatura: 22de Julho de 2022. Vigência do contrato: de 22de julho a 
30 de dezembro de 2022. contratante: Secretaria Municipal de Educação, 
cNPJ nº 05.105.168/0001-85. contratada: Empresa E de leao Gomes co-
mercio e Serviços Eireli, inscrita no cNPJ nº 37.023.510/0001-94. Valor: r$ 
150.676,94(cento e cinquenta mil seiscentos e setenta e seis reais e noventa 
e quatro centavos). alcides abreu Barra - Prefeito.

Protocolo: 833291

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MAGALHÃES BARATA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de MaGaLHÃes Barata/Pa
aViso de LicitaÇÃo 

o Município de Magalhães Barata, através da Prefeitura Municipal de 
Magalhães Barata, torna público a Tomada de Preços nº 2/2022-00005-TP. 
Que tem como objeto: contratação de Empresa Especializada em Serviços 
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de Engenharia e construção civil, objetivando a reforma e revitalização da 
Praça Matriz no Municipio de Magalhães Barata Pará, em conformidade com 
o convênio nº 104/2022-Sedop, Projeto Básico, Planilha orçamentária, Me-
morial descritivo e cronograma físico-financeiro. abertura da sessão no dia 
18 de agosto de 2022, as 09:00 horas , na sala da comissão de licitação , rua 
lauro Sodré, s/n , centro , Magalhães Barata. aldecir Pereira damasceno 
- Presidente da comissão de Licitação especial.

Protocolo: 833292

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ

.

sUPeriNteNdÊNcia do deseNVoLViMeNto 
UrBaNo de MaraBÁ- sdU

eXtrato ao 3° terMo aditiVo ao contrato administrativo Nº 318/2019/
sdU, Processo administrativo nº 378/2019-PMM, autuado na modalida-
de iNEXiGiBilidadE Nº 001/2019-cEl/SEVoP/PMM, objeto: adiTaMENTo 
do PraZo dE ViGÊNcia do coNTraTo dE crEdENciaMENTo dE carTÓ-
rio/SErVENTia Para PrESTaÇÃo dE aToS carTorárioS EM GEral (la-
VraTUra dE EScriTUraS, aUTENTicaÇÃo, rEcoNHEciMENTo dE firMa, 
cErTidÕES E oUTroS) Para aTENdEr aS NEcESSidadES da SUPEriN-
TENdÊNcia dE dESENVolViMENTo UrBaNo do MUNicÍPio dE MaraBá. 
EMPrESa: carTÓrio 1° ofÍcio dE rEGiSTroS dE iMÓVEiS dE MaraBá 
- cNPJ nº 31.251.048/0001-04; Prazo de 12 meses, assinatura 26/07/2022 
Vigência: 27/07/2023. Mancipor oliveira Lopes, superintendente de de-
senvolvimento Urbano.

Protocolo: 833293

coNtrato adMiNistratiVo Nº426/2022-FMs/PMM 
Processo administrativo nº 29.454/2021-PMM, autuado na modalidade 
Pregão Presencial (srP) Nº 091/2021-ceL/seVoP/PMM. objeto do con-
trato: contratação de pessoa jurídica especializada na execução dos serviços 
de publicação de extratos de editais, contratos, atas de registro de preços, ho-
mologações e outros que se fizerem necessários nas imprensas oficiais (d.o.u 
e ioepa) e jornal de grande circulação diária destinados a atender as necessi-
dades da unidade gestora requisitante secretaria municipal de administração 
e demais unidades gestoras participantes da prefeitura municipal de marabá. 
Empresa: WH aSSESSoria E coNSUlToria lTda, cNPJ: 21.756.037/0001-
14, Valor: 255.000,00 (duzentos e cinquenta e cinco mil reais). dotações 
orçamentárias: 10 122 0001 2.045 Manutenção Secretaria Municipal de Saú-
de, Elemento de despesa: 3.3.90.39.00 - outros Serviços de Terceiros - Pes-
soa Jurídica. daTa da aSSiNaTUra: 20 de julho de 2022. LUciaNo LoPes 
dias- secretário Municipal de saúde de Marabá - Marabá/Pa.

coNtrato adMiNistratiVo Nº 394/2022-FMs/PMM 
Processo administrativo nº 3.370/2022-PMM, autuado na modalida-
de PreGÃo eLetrÔNico Nº 017/2022-cPL/PMM. objeto do contrato: 
constitui objeto do presente instrumento contratual a aquisição de materiais 
para laboratório para atender o fundo Municipal de Saúde e demais Unida-
des Vinculadas.  Empresa: HiPErfar MaTEriaiS HoSPiTalar E MEdica-
MENToS lTda, inscrita no cNPJ/Mf sob o Nº 36.028.477/0001-22, Valor: r$ 
160.395,51 (cento e sessenta e cinco mil trezentos e noventa e cinco reais e 
cinquenta centavos). dotação orçamentaria: as despesas com o pagamento 
do objeto serão pagas com recursos financeiros da Secretaria Municipal de 
Saúde, oriundos do Erário Municipal e/ou federal, com uso das dotações: 
10 302 0012 2.055. ElEMENTo dE dESPESa: 3.3.90.30.00 Material de con-
sumo. daTa da aSSiNaTUra 27 de julho de 2022. LUciaNo LoPes dias 
- secretário Municipal de saúde de Marabá /Pa.

Protocolo: 833296

aViso de reaBertUra de LicitaÇÃo
PreGÃo srP eLetrÔNico Nº 069/2022-cPL/PMM 

Processo Nº 13.318/2022-PMM, Tipo: Menor Preço por item. Modo de 
disputa: aBErTo/fEcHado. data do certame: 11/08/2022. Horário: 09:00 
(horário de Brasília-df). objeto rEGiSTro dE PrEÇoS Para EVENTUal 
aQUiSiÇÃo dE cadEiraS, MocHoS E loNGariNaS Para SUPrir aS NE-
cESSidadES da SEcrETaria MUiciPal dE SaÚdE E dEMaiS UNidadES 
ViNcUladaS. UaSG: 927495. Íntegra do Edital no site: https://www.gov.
br/compras/pt-br/, informações: Sala da cPl/PMM - edifício Ernesto frota, 
situada na avenida VP 08, folha 26, Quadra 07, lote 04-subsolo, Bairro: 
Nova Marabá, cEP: 68.509-060, Marabá, Pará. Telefone: (94) 3322-1646, das 
08h00min às 12h00min e das 14h00min às 18h00min ou pelo e-mail: licita-
cao@maraba.pa.gov.br. Marabá (Pa), 27/07/2022. FLediNaLdo oLiVeira 
LiMa - Pregoeira cPL/PMM. Portaria nº 831/2022-GP.

Protocolo: 833298

eXtrato de ata de reGistro de PreÇo
ata de reGistro de PreÇo Nº 342-2022/cPL, Beneficiário -  TATA CO-
MErcio dE EQUiPaMENToS Para SaUdE, odoNTo-MEdico lTda. inscrita 
no cNPJ sob nº 11.088.993/0001-11, vencedora do item: 11 perfazendo o 
valor total de r$ 19.980,00 (dezenove mil, novecentos e oitenta reais), aTa 
DE REGISTRO DE PREÇO Nº 343-2022/CPL, Beneficiário -  D BERLATO & CIA 
lTda inscrita no cNPJ sob nº 12.630.233/0001-57, vencedora dos itens: 02 e 
12  perfazendo o valor total de r$ 58.339,94 (cinquenta e oito mil, trezentos 
e trinta e nove reais e noventa e quatro centavos), aTa dE rEGiSTro dE 
PREÇO Nº 344-2022/CPL, Beneficiário -  P G LIMA COM EIRELI inscrita no 
cNPJ sob nº 23.493.764/0001-61, vencedora dos itens: 09 e 14 perfazendo 
o valor total de r$ 12.855,72 (doze mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais 
e setenta e dois centavos), aTa dE rEGiSTro dE PrEÇo Nº 345-2022/cPl, 
Beneficiário -  ROYAL ATACADISTA E CoMErcio EirEli inscrita no cNPJ sob 
nº 24.103.721/0001-95, vencedora do item: 13  perfazendo o valor total 
de r$ 2.526,00 (dois mil e quinhentos e vinte e seis reais), aTa dE rE-
GISTRO DE PREÇO Nº 346-2022/CPL, Beneficiário -BHDENTAL COMERCIAL 

EirEli inscrita no cNPJ sob nº 29.312.896/0001-26, vencedora dos itens: 
03, 07 e 08 perfazendo o valor total de r$ 83.050,00 (oitenta e três mil e 
cinquenta reais), ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 347-2022/CPL, Beneficiário 
-oliMPio EQUiPaMENToS HoSPiTalarES EirEli inscrita no cNPJ sob nº 
33.583.026/0001-69, vencedora dos itens: 04, 05 e 06  perfazendo o valor 
total de r$ 97.700,00 (Noventa e sete mil e setecentos reais), aTa dE rEGiS-
TRO DE PREÇO Nº 348-2022/CPL, Beneficiário -LONDRIHOSP IMPORTACAO E 
EXPorTacao dE ProdUToS MEdico HoSPiTalarES EirEli inscrita no cNPJ 
sob nº 42.650.279/0001-07, vencedora do item: 01 perfazendo o valor total 
de r$ 6.995,00 (Seis mil, novecentos e noventa e cinco reais), aTa dE rE-
GISTRO DE PREÇO Nº 349-2022/CPL, Beneficiário - FRONT COMERCIAL LTDA 
inscrita no cNPJ sob nº 43.731.740/0001-00, vencedora do item: 10  perfa-
zendo o valor total de r$ 14.033,25 (Quatorze mil, trinta e três reais e vinte 
e cinco centavos). Vigência da ata: 12 meses a partir da assinatura. oriunda 
do PrEGÃo (SrP) ElETrÔNico nº 059-2022-cPl/PMM. Processo licitató-
rio nº 10.739/2022-PMM. objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS Para EVENTUal 
aQUiSiÇÃo dE EQUiPaMENToS odoNTolÓGicoS Para MaNUTENÇÃo E 
aMPliaÇÃo doS coNSUlTÓrioS daS UNidadES BáSicaS dE SaÚdE. Ma-
rabá 27/07/2022 - Luciano Lopes dias - secretaria Municipal de saúde 
- sMs - Portaria nº 307/2022-GP.

Protocolo: 833299

retiFicaÇÃo da ata de reGistro de PreÇo Nº 181/2022/cPL
Torna-se público que na ata de registro de Preço nº 181/2022 oriunda do Pre-
gão Eletrônico (SrP) nº 024/2022/cPl/PMM, Processo licitatório nº 4.994/2022/
PMM, referente a empresa RB COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI, foi retificado a 
data. onde se lê: Marabá 11/07/2022. Leia-se: Marabá 25/07/2022. Perma-
necem inalteradas e válidas as demais informações publicadas anteriormente. 
Marabá 27/07/2022 - Nadjalucia oliveira Lima - secretaria Municipal de 
assistência social - seasP - Portaria nº 224/2017-GP.

Protocolo: 833300

eXtrato de HoMoLoGaÇÃo
PreGÃo PreseNciaL (srP) nº 067-2022-cPL/PMM 

Processo Licitatório nº 14.433/2022-PMM. objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS 
Para EVENTUal - aQUiSiÇÃo dE MaTEriaiS E EQUiPaMENToS Para aTEN-
dEr o ProJETo dE PaSTEJo roTacioNado da SEcrETaria MUNiciPal dE 
aGricUlTUra. onde sagrou-se vencedora a empresa ElETroforTE coMÉr-
cio E iNcorPoraÇÕES EirEli inscrita no cNPJ sob nº 09.271.706/0001-62, 
vencedora do lote: 01 perfazendo o valor total de r$ 192.999,90 (cento e 
noventa e dois mil, novecentos e noventa e nove reis e noventa centavos), 
iBiZa EMPrEENdiMENToS coMÉrcio E SErViÇoS EirEli inscrita no cNPJ 
sob nº 18.559.714/0002-80, vencedora do lote: 02 perfazendo o valor total 
de r$ 63.994,10 (Sessenta e três mil, novecentos e noventa e quatro reais e 
dez centavos), pelo que HoMoloGo o resultado. Marabá 26/07/2022 - Jose 
Nilton de Medeiros - secretaria Municipal de administração - seMad 
- Portaria nº 011/2017-GP.

Protocolo: 833301

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MOCAJUBA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de MocaJUBa
aViso de ratiFicaÇÃo 

iNeXiGiBiLidade Nº 2022/07.01.001 - seMec/PMM. Secretaria Mu-
nicipal de Educação, Esporte e cultura. Empresa: J d Produções e Eventos 
Eireli, cNPJ nº 34.455.997/0001-96. objeto: contratação de empresa para 
as realizações de shows artísticos locais e regionais para a Programação do 
fest Verão Mocajubense 2022, que acontecerá nos dias 23 Julho a 31 de Julho 
de 2022. Valor Total r$ 136.500,00 (cento e trinta e seis mil e quinhentos 
reais). Vigência: 30 (trinta) dias. fund. legal: arT. 74, inciso ii da lei nº 
14.133/2021. Ratifico a Inexigibilidade de Licitação nº 2022/07.01.001 - SE-
MEc/PMM, conforme exposto supra e documentação constantes do Processo 
administrativo nº 2022/07.01.001 - SEMEc/PMM. Maria Lucilene Guima-
rães de albuquerque - secretária de educação, esporte e cultura.

eXtrato ao coNtrato
coNtrato Nº 2022/07.19.001 - seMec/PMM. objeto: contratação de 
empresa para as realizações de shows artísticos locais e regionais para a 
Programação do fEST VErÃo MocaJUBENSE 2022, que acontecerá nos dias 
23 julho a 31 de julho de 2022. contratante: Secretaria Municipal de Educa-
ção, Esporte e cultura, cNPJ/Mf sob nº. 05.846.704/0001-01. contratada: 
J d Produções E Eventos Eireli, cNPJ nº 34.455.997/0001-96. Vigência: 30 
(trinta) dias. Valor Total r$ 136.500,00 (cento e trinta e seis mil e quinhen-
tos reais)fund. legal: arT. 74, inciso ii da lei nº 14.133/2021. assinatura: 
19/07/2022. Maria Lucilene Guimarães de albuquerque - secretária 
Municipal de educação, esporte e cultura.

Protocolo: 833304

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PAU D’ARCO

.

eXtrato de terMo de HoMoLoGaÇÃo
FUNdo MUNiciPaL de assistÊNcia sociaL de PaU d’arco-Pa.

termo de Homologação referente ao PreGÃo eLetrÔNico srP 
017/2022FMas, Processo n° 027.2022, objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS 
Para fUTUra E EVENTUaiS coNTraÇÕES dE EMPrESa Para forNEci-


