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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO

.

PreFeitUra MUNiciPaL de seNador JosÉ PorFÍrio/Pa
aViso de LicitaÇÃo

toMada de PreÇos Nº. 004/2021 
objeto: contratação de empresa para construção de pavimentação em Blokret 
Sextavado, com meio fio e linha d’agua e calçamento, na Travessa São Fran-
cisco, Bairro Nossa Senhor aparecida, município de Senador José Porfírio, 
em atendimento ao convênio nº. 17/2021 da Secretaria de Estado de de-
senvolvimento Urbano e obras Públicas. Tipo: Menor Preço, empreitada por 
preço Global. data: 13/09/2021. Horário: 09:00h - iNforMaÇÕES: divisão de 
licitações e contratos, sito a rua Marechal assunção, nº. 116, complemento 
Prédio da Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio, cEP 68.360-000, Bairro 
centro, Senador José Porfírio/Pa.

Senador José Porfírio/Pa, 25 de agosto de 2021
Kleber dos anjos de sousa

Presidente da cPl.
Protocolo: 697781
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SOURE

.

  
eXtrato de reGistro de PreÇos

ata de reGistro de PreÇos N° 20210259
PreGÃo eLetrôNico Nº 033/2021-Pe/srP

objeto: rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra aQUiSiÇÃo dE GÊNEroS ali-
MENTÍcioS Para aTENdEr a  MErENda EScolar daS EScolaS da rEdE 
MUNiciPal dE ENSiNo, a fiM dE SUPrir aS  NEcESSidadES dE aliMENTa-
ÇÃo EScolar dE alUNoS da rEdE MUNiciPal dE ENSiNo do  MUNicÍPio 
dE SoUrE/Pa. assinatura da ata:11/08/2021. Vigência: 12 (doze) meses a 
contar da assinatura. Empresa adjudicada e homologada: a S NaGaSE & cia 
lTda, c.N.P.J. nº 09.721.163/0001-38, vencedora com o valor global estimado 
de r$16.800,00,  JacilENE PErEira GoMES ME, iNScriTa No c.N.P.J. nº 
26.885.935/0001-96, vencedora com o valor global estimado de r$ 69.330,00, 
MENdES & SoUSa coMÉrcio dE aliMENToS, c.N.P.J. nº 30.445.162/0001-02, 
vencedora com o valor global estimado de r$ 59.886,80,  M araUJo coMErcio 
dE PaNificaÇÃo EirEli, c.N.P.J. nº 10.883.174/0001-01, vencedora com 
o valor global estimado de r$ 255.168,00, r Prado SilVa Gold SErVicE 
coMÉrcio EM GEral-ME, iNScriTa No c.N.P.J. nº 12.443.548/0001-95, 
vencedora com o valor global estimado de r$ 4.500,00, E dE J BriTo co-
MErcio dE carNES EirEli, c.N.P.J. nº 38.234.806/0001-17, vencedora com 
o valor global estimado de r$ 134.400,00, TUdao coMErcio SErVico & 
rEPrESENTaÇÃo liMiTada, c.N.P.J. nº 39.715.371/0001-95, vencedora com 
o valor global estimado de r$ 301.387,50, TiaGo dE aNdradE GoMES lTda, 
c.N.P.J. nº 37.760.036/0001-83, vencedora com o valor global estimado de 
r$ 130.050,00, Mar & TErra coMErcio dE aliMENToS EirEli, c.N.P.J. nº 
01.591.822/0001-57, vencedora com o valor global estimado de r$ 24.600,00. 
A ata com  os preços e demais especificações encontra-se disponibilizada para 
consulta na Prefeitura Municipal de SoUrE/Pa no setor de licitações.

eXtrato de reGistro de PreÇos
ata de reGistro de PreÇos N° 20210300
PreGÃo eLetrôNico Nº 047/2021-Pe/srP

objeto: rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra E EVENTUal coNTraTaÇÃo 
dE EMPrESa ESPEcialiZada No forNEciMENTo dE GENEroS aliMENTi-
cioS, ViSaNdo aTENdEr aS NEcESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal 
dE EdUcaÇÃo do MUNiciPio dE SoUrE/Pa. assinatura da ata:18/08/2021. 
Vigência: 12 (doze) meses a contar da assinatura. Empresa adjudicada e ho-
mologada: SErViÇoS & coMÉrcio dE ProdUToS do lar EirEli, iNScriTa 
No c.N.P.J. nº 32.783.374/0001-17, vencedora com o valor global estimado 
de r$ 13.476,00, r Prado SilVa Gold SErVicE coMÉrcio EM GEral-ME, 
iNScriTa No c.N.P.J. nº 12.443.548/0001-95, vencedora com o valor global 
estimado de r$ 35.237,00, Mar & TErra coMErcio dE aliMENToS EirEli, 
iNScriTa No c.N.P.J. nº 01.591.822/0001-57, vencedora com o valor global es-
timado de r$ 23.698,00, r c V r dE oliVEira lTda EPP,  iNScriTa No c.N.P.J. 
nº 15.300.567/0001-50,  vencedora com o valor global estimado de r$ 23.594,30. 
A ata com  os preços e demais especificações encontra-se disponibilizada para 
consulta na Prefeitura Municipal de SoUrE/Pa no setor de licitações.

Protocolo: 697782
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ParticULares
.

eLMo BaLBiNot, 
Portador do rG Nº 9791914 ssP/Pr 
INSCRITO NO CPF Nº 161.865.249-49 

Torna púbico que firmou um TAC ( Termo de Compromisso) de n º 899/2021 com 
o Governo do Estado do Pará, através da SEMaS ( Secretaria de Estado de Meio 
ambiente e Sustentabilidade) tendo como objeto a de regularização ambiental  
referente ao desmatamento ocorrido no imóvel denominado fazenda Nova Era, 
localizada á rod Br 222 km 45, adentro 10 km  - dom Eliseu -Pa.

Protocolo: 697787

..

eMPresariaL
.

aViso de HoMoLoGaÇÃo e adJUdicaÇÃo
Aviso de Homologação e Adjudicação realizado pela autoridade competen-
te. Modalidade: coNcorrÊNcia nº 3/2021-00001cMP – técnica e Preço. 
objeto: contratação de empresa para prestação de serviços de publicidade, 
compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que 
tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, 
a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução 
externa, a compra de mídia e a distribuição de publicidade com o intuito de 
difundir ideias, princípios, iniciativas e de informar o público em geral da 
câmara Municipal de Parauapebas, Estado do Pará, atendendo ao princípio 
da publicidade e ao direito à informação. Vencedor: K. J. da S. carNEiro 
EirEli, com o valor total de r$ 792.000,00  (setecentos e noventa e dois 
mil reais). o senhor iVaNaldo BraZ da SilVa SiMPlÍcio, ordenador de 
despesas homologou a licitação na forma da lei nº 12.232/2010, 8.666/93 
e em conformidade com às exigências editalícias do Edital supracitado em 26 
de agosto de 2021/ ParaUaPEBaS - Pa, 26 de agosto de 2021/JerLiNÊs 
Pereira cHaVes/comissão de Licitação/Presidente.

Protocolo: 697455

sB iNdUstria e coMercio de 
ProdUtos NatUrais Ltda 
CNPJ 29.982.809/0001-48 

Torna público que requereu a Secretaria Municipal de Meio ambiente - 
SEMMa / iGaraPÉ-Miri, a licença de operação (l.o) para faBricaÇÃo 
dE coNSErVaS dE frUTaS, com o endereço raM do TraQUaTEUa, cEP 
68.433-000, Bairro SÃo JEroNiMo, iGaraPÉ-Miri, através do processo 
n° 014/2021 e lhe foi concedida a l.o N° 009/2021.

Protocolo: 697790

estado do ParÁ
MUNicÍPio de ParaUaPeBas

serViÇo aUtôNMo de ÁGUa e esGoto 
de ParaUaPeBas-saaeP

eXtrato de PriMeiro aditiVo 
AO CONTRATO Nº 028/2021-SAAEP

oriGEM: contrato n° 028/2021SaaEP, dEcorrENTE: Pregão Presencial 
n° 005.20. PP.SaaEP, coNTraTada: r a QUEiroZ SErViÇoS EirEli - 
ME, oBJETo do coNTraTo: contratação de empresa para, sob demanda, 
prestar serviços de manutenção predial corretiva e pequenas reformas, com 
fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra em áreas 
nas unidades do Serviço autônomo de água e Esgoto de Parauapebas – Sa-
aEP, Valor iNicial do coNTraTo: r$ 669.472,37 (seiscentos e sessenta 
e nove mil, quatrocentos e setenta e dois reais e trinta e sete centavos), Vi-
GÊNcia iNicial do coNTraTo: início em 30 de Março de 2021 e término 
em 31 de dezembro de 2021, EXEcUÇÃo iNicial do coNTraTo: início em 
17 de abril de 2021 e término em 17 de julho de 2021, oBJETo do adi-
TiVo: Primeiro termo aditivo de execução ao contrato nº 028/2021SaaEP, 
cujo objeto é a prestação de serviços de manutenção predial corretiva e 
pequenas reformas, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e 
mão de obra em áreas nas unidades do Serviço autônomo de água e Esgoto 
de Parauapebas – SaaEP, Valor do coNTraTo aPÓS 1º adiTiVo: inalte-
rado, ViGÊNcia do coNTraTo aPÓS 1º adiTiVo: inalterado, EXEcUÇÃo 
do coNTraTo aPÓS 1° adiTiVo: início em 17 de abril de 2021 e término 
em 15 de outubro de 2021.

LiLiaN cristiNa Pereira
Presidente cPl

Port. Nº 525/2021-SaaEP
Protocolo: 697767

deBora teiXeira da siLVa 
CNPJ 17.512.282/0001-09 

av Vinte, S/N, Bairro Jardim Maringa, rio Maria/Pa, torna público que rece-
beu da SEMMA Rio Mario a LO 015/2021 para a atividade de beneficiamento 
de madeira, através do processo n° 57/2017.

Protocolo: 697821

aViso de retiFicaÇÃo
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2021-0508001-SRP

o Município de tomé açu, informa que no dia 24 de agosto de 2021, 
no Diário Oficial do Estado Nº 34.679, página nº 115; por equivoco, foram 
digitados alguns dados incorretos, onde se lê: às 10:00 horas, do dia 03 
de Setembro de 2021, realizará sessão pública na modalidade Pregão Nº 
9/2021-0508001-SrP, na forma ElETrÔNica, leia-se: às 10:00 horas, do 
dia 08 de Setembro de 2021, realizará sessão pública na modalidade Pregão 
Nº 9/2021-0508001-SrP, na forma ElETrÔNica.

JoÃo FraNcisco dos saNtos siLVa
PrEfEiTo - Em exercício

Protocolo: 697823

rioPeL - iNdUstria e coMercio 
de aParas de PaPeL Ltda 
CNPJ: 05.006.978/0001-84 

Torna público que recebeu da SEMMa/ananindeua, a l.o nº l084721 para 
o comercio atacadista de resíduos de Papel e Papelão, no distrito industrial 
Quadra 13 setor E lote 2, s/nº através do processo r044721.

Protocolo: 697805


