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Avlso DE tlclrAÇÃo
TOMADA DE PREçOs Ne 2/2020-004PMPD

O Municipio de Pau D'arco, através Setor de Licitação di PÍl[ftlÍU11À
MUNICIPAL DE PAU D'ÀRco - PÂ, torna público que à5 09:00 horas do dià 11 clc A[osto (le

2O2O, Íàú tealizâr licitação ilâ modâli.iade IOIV1ADA DE PRtÇO9, tipô tnen':r ore(o riilbai,
para CoNTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PAR^ CONS1RUçÂC DL TSCOLA Pr\DiPa)

FNDE EM ATENDIIMENIO AO fERIú0 DL: COIT4PROMISSO Ng 2020029('2-1 PROC[550 tl'r

23400.005228/2019'05, EM coNFoRMIDADI colvl AS [sP[clFlcAÇÕi s rlicNICAs col.l-l lDÂs

NOS ANEXOS DESTE EDITAL de acordo com o quc determina a legislação vigcnte, a reâlizrr'

se no {AuditóÍio da Praça, em local amplo e areiado mantendo o dirtan(innlento social

conforme oÍientação da Organizaçâo Mundial der Saúde).

O procedimento licitatóÍio obedeceÍá .o disposto na j-ei nç u 666 de :11 de

junho de 1993, com as alterações postcriorcs clue llrc foranl introduTidas Ô Éditrl c scr'l!

anexos encontram-se à disposição d05 irlteressad05 Portnl da prefeitura na URt'

httpsi//paudarco,pâ,gov.bÍ/licitacoes-e-contratos/ e no Mural dae [.icilaçaies do'fCN4/P/\, a

partir da publicação deste Aviso.

Pau D'Arco PA, 21 di, jrrllrLr r1L: 2020.

cl EltoN l'li RMlNlo Di):i sÀNT'rS

Prcçrdcr,t+ d,r í:omis:rao üc l,.itafÍo
PREFEITURA MUNICIPA.L DE PRAINHA

AVlSo DE REsclSÂo

CONTRATO Ne 2019017B. Contratantn: Fundo Municipàl de Saúde Pírc.:s5o Licitatório:

2019110105. Dlstratado(A)i Mario Luis Salvêti(:rra IaÍnes CPFr 00001115151'12ii' Objeto:

Contratação cle Empresa, lilstituição ou Entidadê, I)êvidamenlê ilabilitJda P,ra Êro§lação

de Seryiços na Areâ ProÍissionàl Módica Para sccrctaÍio Muni(ipàl de sati'le ollietivor o

Presente Termo Obietiva a Rescisãô do Contrato com Brsê no Art T-4, da l.ei Éaisral n"

8.666/93, Rescindindo-se nesta clatâ de pleno Direito Datà dà A'jsin/turar 01i06l2o2o.

Pkrinha-PA, 23 de iulho de 2020.

PAULO Í{iCARDO C,. DA SILVA

secretário N4uniciPal í1. 5âúdc

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATIPURU

AVISO DE AÍ,ltrLAçÃÚ
TOMADA DE PREçOS N' 2.0AX12020

Objetol contràtaç:ão de empÍesa especiàlizôda para itlstalàçáo e fornecimento de matêriól

para melhor eÍiciôncia encrgóticâ do Sistemil de lluminação Púhli.a do Munrcípio rle

Quatipuru/PA. Fundâmentação: Art 5l d.r lei 97\1t/9t. lntàgrn I'o processo Íísiro

disponível na Corris5áo cle Licitàção oa Plcfeitllra N4unicipil de QuatipuÍtr.

QLrêtipuíLr PÀ, 2l rlc julho de 2C20.

PAI.JtO Sf:ROIO ttLlS L1t SOUSA

Prúsiclente da CPI-

PREFEITURA MUNICIPAL Dt.: REDENÇÃ.O

EXTRATO DÊ CONTRAI'O

CONTRATANTE: I'undo IMunicipal de Eclucaçâo,rCultura e Lazer, cNPl :16.677 738/0001 28

CONTRATADAI

Processo Licitãtórío ne o4h/2020
Pregão Eletrônico n c 009/2020
coúTRATO Ne 160/2020 Editorà Lunnà Eireli'EPP. CNPIr 31.260.116710001-99. ohjetti
Contratação de Editora, Titulôs de Direito Autoral c/oLl Reilrê,ertailtes iegais, 'lorn Íins a

seleção de livro§ Paradidáticoi de conteíldo§ {legionais coltuinis locais dcstinêdqs ir

secretaria Municipal de Educàçâo, cultura e Lezer paLl alolder as turÍIrãs do5 arros iniciair

(2e oa 5s ano) e anos finais (6e ao 9e ano), e Uitrliiltecas das instiÍ!içc(:s Pril)ii'ls quc

intngro, u Secretaria Municipal de Eclucaçâo, Cultura c Lnzú,r. Aisinatur,: o\lot;/212o,

Vigê-ncia: inicio o1l}bn-o2o tefi)iiot ?,1172120?-a, Vôioí illobil l)íevisto c cstiilradr; 'in R$

1.ã71.180,00 (um mill)ão seiscentos e scienta e lrnl rnil e c:nlo c oitenta reÀis)'

Redenção ' PA, 23 de Julho de 2020,

AVISO DE DISPENSA DE l.lclÍAçÃÕ

Processo Licitâtorio Nq 002/2020
Dispensa 002/2020

Contrátante: lnstituto de Pêsquisâ, PlítnejaÔleÍLo Ljlballo r'D3s(rrrvr)lvrrl'enio

Sustentável do Municipio De Redenção- CNPJ 16.366..177lC001 72 CONIiÜIADO | (tLro

N4ARTINS AIRES CPf N' 918 062.591 68 {OBJEÍCl: Inplirrtrção de Sisltnl4 de

Gerenciamento de Banqo de Dadc)s, deseivolvido por rlleio do proljrnnla (la MicrosÚft

ACcEss,quefaciliteacessodeinformaçõcsarmaacnã'jás,possibilitandoa'lr11issão'ie
relatóÍios automáticos e atrralizados das atividados rotineiri,s, espec;iicêrn'nte quan'(c ê

frequênciadeseruidoresêacompênhãmcntlrdcploceqs.rsnl]nrinirtratiVo§dolnstituto.le
Pesquisa, Planejamento Ultailo e Descnvolvillrento Suitentiivei ie Rêd(rnção PA IPPL-jR )

Data Da Assinatura Do Contrato 21/01/2020,vis1rncír 3U'1211'O2o o v'ior N4cntil scrá

Pago Em Uma Única Parcela De RS 4,000,000 (Qurtro Mil l1eêis) tundamento t''rgii I

Fundamentada no lnciso Il DO Art 24 da l-ei llí)66/93'

Redorção-t'A, 21 dc j;rneiío de ,c20.

. lOsE Wlt.(t,R MúN|Z
Presidentc

AVTSO DE ttClÍAçÃO
PREGÁO ELETRÔNICO NC 2512020

Repetição

Processo Licitatório Ns 092/2020
O IMUNICIPIO D[ REDENÇÃo - Ír\, coil]unic, aos iÔteri'§sêdos, i'ue ri:ali'rrú

no dia 05/08/2020 às 09h, (horário de BÍ.silià-Df), liritaçào r'rir í!Úilali(lade Pregio

Eletrônico, tipo menor preço por iieln, tt'ndo 'ooo 
Óbjetol fORNI:{lliuLt'llo llI

MAÍERIAL DE CONSTRUÇÃO, SERRALI'{[RlA [ !Lriil^GrNS ílú GEI]il-, 
'rr)1 

át-cftcinrcnlo

âs Secretariâs Municipais de EclucaçÍo Coltur; e l-a/cr e sàÚde- o odital c\lmFil'rto no

endereço Rua Waltcrloo Píudente n! 253 5elor.laidinr Ufflrrârarra Í1e(lenç;]o PA' site:

www.portaldecompraspuhlicas.conl.br, www.redencao'pê liov br Mai; intojmitõtls llo

telefone (94) 3424")l;-t8 e mail licjiacao(iÍQclencro'pn-líDv llr

Redenção-PA,22 de iulho de 1020

TIAGO VINICIUS M. VINÂI{CIO
Prêgoeiro

Esre docuüeilt! pod4 scr veriÍi.ôdo nu ende'e.o etêiófl'Ô
htp,//v {$-in gov.br/.úlcnticd.rdê [tnn, nelo (ó,[Lr n!30'02]07i4lrl70r

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO

E)fiRATO DE CONTRATO

P.P. nr 9/2020 006 l,ÍvRP Objeto: Aquisição de combustível para êtendcr ê

Firndo Municipol de Saúde nó enÍrentanrento da pandemía ocasionada pela Covid 19 no

nrunicipio de Rondon do Pará, Datâ de êssinâtura: 2o/o7/?-O2O conttalada: PosTo E HoTEI-

sÀcj ÉriANclsco LTDA contrâtantê: Fundo Municipal de saúdê de Rondon do Pará contrato
nlr 2r:)200250 Valor total R§ 72.000,00

PREI-EITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ

EXTRATO DÉ DISTRATO

A0 C0NTRATO Ne 18/2017 - PÍ\íslP
oslío, cclebra(lo entre a Prefeitura Municipal cle santa lzabel do Pará e a Empresa JoÃo

AZEVEDO E BRASILEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, inscrita no CNPJ N" 05.500,356/,0001-

ilÀ; oãl"to, ntsCrlÀo ur.lrLnrnnll do contrato ne 01.8/2017, referente à coNTRATAÇÃo DE

sLRVrç'OS PROÍISSIONAIS ADVOCATíCIOS ESPECIALIZADOS NA AREA FINANCEIRA

OB]EIíVANDO O AJUIZAMÊNÍO DE DEN4ANDA JUDICIAL VISANDO O RECEBIMENÍO DE

VALORIS DECORRENTES DE DIFERENçAS DA FUNDEB PELA SUBESTIMAÇAO DO VAIOR

ir,tir,riüo ntuÀL pon ALUNo (vMAA) duANDo Do cÁLCUto DA coMPLEMENTAÇÃo EVIDA

PILA UNIÃO, AÍÉ O EÊEIIVO RECEBIMENTO DOs VALORES, OTIUNdO dO PTOCCSSO

:\clminisirativo ne 861/2017, lnexigibilidade de Licitação oe Oo3/2o17. Data dê assinaturã

dq distrato: i6 de julhQ de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ

AV|5oS DE RESCISÀO

RESCINDIR UNILATERAL|ENÍE o Conlrato Ne 20200316, de 76103/2020' a

paii óe 21/o7/2020, pirà nquisição dos gêncros nlimentícios peÍe(ivei5 c nâo

prrecívci5 quc rrõo compor o (ardápio da merenda escolar no ano de 2020 para atender
a reclc pública de ensino do município de Santa Mariâ do Pará, celebrado com a

Emoresi toric Alimentos Eireli Epp, com sede na cidade de Belem, no endereço Pasg

úoisc scnhora Apàrcodà, n 351; bairro: castanheira, Belém/Pará, inscrita no CNPJ/MF

sob o ns.27.057.42410007'49, em razão do descumprimento das condiçôes previstas no

e.litai e seus anexos e contrato àdministrativo em questão. APLICAR INIDoNEIDADE para

licitJr e contratar com a Administ.atào Pública no âmbito munisipal, pelo periodo de 12

(doze) rncses a contar da data de sui publicaçâo. A rescisâo e pennlidade encontram-
ie *:ipalcladas nos arts.79, inciso ll e 87, inciso lll da Lei 8.666/1993 ê do contÍãto
Originál que permite a formalizàção do presente Termo de Rescisão t,,nilateral' No

tocãnte ài sânçóes a serem aplicadas em vinude da rescisão contratuâl, sem prcjuÍzo da

apuração das ferdas e danos a seÍcm feitas em momento posterior, foi concedido prazo

de oi (cinco)'días, a contar do envio da nolificação vià e"mail, para que, querendo,

manifesiar-se'sceria das mesmas, nos moldes estabelecidos no ârt. 78, parágrafo único,

da Lei n" 8666/93, porém sem maniÍestâção da empresa em questão.

RESCINDIR UNITATERALN4ENTE o Contrato Ne 20200317, de 16/03/2020. a

n)tll.]e 2l.l\7/2020, oâra aquisiçáo dos gérteros ãlimentlcios pêreciveis e não

p,'recivcis qil.. rrào ccnrpor o cardápio da merenda escolar no ano de 2020 para âtender

à rede pública cle ensino do lnilnicípio de santa Maria do Pará, celebrado com a

Eropíesa Brasil llorte Comercio de mat. Em Êerni e serv. em 8eÍal Ltda Epp, com sede

nü cidade cle Castanhal, no endereço Av, Eng Paulo Titan, n' 183, bairro: Nova olinda,

Câstarrhal/Pará, inscrita no CNP.I/i\4F sob o fre,24.011497/0001-01, em razão do

descumprimento das condições previstas no edital e seus anexÔs e contrato

a(lmiIistrativo en questão. APLICAR INIDONIIDADE para licitar e contrâtâr com a

AdniinistÍaç?jo Pública no âmbito municipal, pelo peÍiodo de 12 (doze) meses a contar

da tlata rle. sua publicação. A Íescisão e penalidade encontram-se respaldadas nos arts'
?9, iÍiciso ll e ti7, inciso lll da Lei 8.656/1993 e do Contrato oriEiilal que perrnite â

foimalizaçâo cc preseDte Termo de Rescisão Unilateral No tocante às sanções a serem

aplic?das en] viriude da re§cisão contratual, sem prejuízo da apuraçào das perdar e

danos a serem Íêitas em momento posterior, íoi concedido p.azo de 05 (cinco) dias, â

contar do cnvio da notificação via e"màil, para que, querendo, maniÍestar'se acerca das

mêsmrs, nos nroldel estabelecirlos no art.78, parágrafo único, da Lei n" 8666/93, porém

renr nrirnifestação da empresa em questão.

RESCINDIR UNILAÍERALIMENTE o Contrato Na 20200320, de 76/03/2020' a

,,rfir lc ZllO7l7O2O, para aquisição dos gêneros alimenticios perecivei§ e não

tier!.ivJis que rrão compor o cardápio da merenda escolar no ano de 2010 para atender

u recle súhiica de ensino do município de santa Mâria do Pará, cülebrado corn a Bom

Dcnriii5 Alimcntos comeÍcio tireli Epp, com sede na cidade de cJstanhal, no endereço

Av. PÍcs. Getúlio Vargas, n" 64L3, bairrol Jaderlándia, Ca§tanhal/Pará, inscrita no

CT,JPJ/MF sob o ne. 63 8b7.642/0001-02, em razão do descumprimento das condições

previstas no edital e seus anexos e contÍato administrativo em questão' APLICAR

if',fróOi'ff.tOlOf para li.ítaÍ e contratar com a Administrôção Públicâ no ânlbito monicipâ1,

oelo oerioclo d; 12 idoze) nleses a contâr dà datã de sua publicação' A rescisão e

penaliclado encontram se rcspaldatJas n05 arts. 79, inciso Il e 87, inciso lll da Lei

à.eaçh}sz e do contrato o.iginal que pernlite a forÍôalizaçâo do presênte Termo de

Resci;áo Unililteral. l'lo tocãntã às sônçóes a serem aplicadag em virtude da rescisão

contratuil, sern prejuizo da apuração das perdas e danos n serem feità§ em momento

oo3terior. Íor.on."ãido pru.o de 05 (cinco) dias, a contàr do envio da notificâção via

Lr,,u,l, piru qu,r, qu"r"njo, manifcstJr-se acercã das mesmas, nos moldes estabelecidos

no ert. r/8, pará8raio único, da Lei n'8666/93, porém sem manifestàção dâ empresa em
questilo.

REsclNDlR aMIGAVELMENTE o contrato n'20200318, dê 16/03/2020, para

aquislç;io ílos Bêneros alimentÍcios pÊrecíveis e r1ão perêcíveis que. irão compor o

io,á;riiu a, rneienda escolar no ano de 2o2o paía atelldcr a rede públicâ de ensino do

i rniiipio u" sânta Mêria do Pará, celebrâdo com â empresá L costa & G Ràmos Ltdà,

lo. r,]Oo no cidade de cêstanhal. no endereço Rua Mâíechêl Dêodoro, n' 245, bairro;

iinrtama, Castanhal/Pêrá, inscrita no CNPJ/MF sob o ne 33724724/0001-37 Rescisâo

.)migâvêl Éom amoaro na disposição da cláusula décima segunda, e ainda nos termos o
irtiiio ia e incisos, e êrtrBo 79, da Lei ne 8,666/93, e em todas as demais razões no

Í,rdrüo Íi)nlrtrlldo pê1" (ontrü\dcla.

Ri,rclNDlR AMIGAVELMENTE o Contrato n" 20200321, de 16103/2020, para

aquisição dos gônero3 ôli.nentícios peÍêcívei5 e nào pêreciveis que irão compor o

cirdáóio rla nteienda escolar no ano de 2020 paro atender à rede publica de ensino do

irlrnicípio clc santa Maria do Pará, celebrado com a empresa Ràinlundo Tarcízo o' silva

,a,tirarirjo (cuamá Alimcntos), com sede rra cidade de São Miguel do Guamá, no

"i,f","í" 
ri* gà*"rdo carvaiho, n" 521, bairror Vila Nova, são l'4iguel do Guàmá/Pará,

iriscriti no cNPJ/Mt sob o ne 07,203.866/00C1-49 Rescisão amigável com ampâro na

drrpc:i1ic da CÍárrsula dócima seBt,nda, e sinda nos termos o arti8o 78 e incisos' e

.riirJ';ô, l" Lei np 3.666/93, e m todas ãs demais Íazôes no pedido formulado peia

rorltritdda.

RESCINDIR AMIGAVELMENIT o Contrato n" 20200322, de 16/03/2020, parâ

ddur:ri..ic aios sinc,o5 al,menticlos perecíveis e nâo perecÍveis que irão conlpoÍ o
,'".,::',jiii,;" n,r,iencir escolar nn ano i'le 2020 paÍa atender à iede pública de ensino do

n,,,r,',lin,,r,'t" Santâ Mdria do Pâíá, ceiebrado com a empresa R C MaÍtins Comércio

lr,1:,-too. «,nr sede na ciçladc'de Côslônhal, l1o endeÍeço Av. BaÍão do Rig Branco, n'
)fis, ,.'.í, 

" 
Det,irrie, Castarrhal/Pará, ins.riia no cNPJ/'MF sob o ne 18 175732/0001-BB'

Rcsi.irào arnrgável cúm amparo na disposição da Cláusulàdécima segunda' e itlnda nos

i,.i,n,rt u .rígo 78 e incisos, e artigo 79, dr Lei rrq 8'666/93 e em todas as demais

raríios no pedido ÍoÍmulado pelô contrâtada,


