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contrato nº: 20180297 - origem: Processo licitatório nº 
049/2018-000005, modalidade: Concorrência Pública nº 
005/2018-SrP. Contratante: Prefeitura municipal de rio maria. 
Contratada: FgS Construtora e Serviços ltda-epp, C.n.P.J. sob o 
nº 21.058.147/0001-02. objeto: Pavimentação asfáltica em Cbuq 
(Concreto betuminoso usinado a quente) no bairro Setor Chácara, 
Centro, maringá, vila nova, bela vista, liberdade, remor, vila verde 
e Planalto. (ref: Convênio nº 098/2018 SedoP e Pmrm). valor 
total: r$ 2.803.118,49 (dois milhões, oitocentos e três mil, cento e 
dezoito reais e quarenta e nove centavos). Programa de trabalho: 
exercício 2018 Projeto 1001.154510012.1.030 Pavimentação 
de Avenidas e Ruas, Classificação econômica 4.4.90.51.00 
obras e instalações, Subelemento 4.4.90.51.99, no valor de r$ 
2.803.118,49. vigência: 04 de Julho de 2018 a 31 de dezembro de 
2018. data da assinatura: 04 de Junho de 2018 / francisco paulo 
Barros Dias - prefeito de Rio maria-pA.
contrato nº: 20180291 - origem: Processo licitatório nº 
045/2018-000008, modalidade: tomada de Preços nº 008/2018. 
Contratante: Prefeitura municipal de rio maria. Contratada: C 
o S Construtora ltda, C.n.P.J. sob o nº 10.673.296/0001-65. 
objeto: Contratação de empresa para execução de serviços 
de construção do terminal de transportes alternativos e 
praça de alimentação, na sede do município de rio maria-Pa. 
(ref: Convênio nº 084/2018 SedoP e Pmrm). valor total: 
r$ 667.878,42 (seiscentos e sessenta e sete mil, oitocentos 
e setenta e oito reais e quarenta e dois centavos). Programa 
de trabalho: exercício 2018 Projeto 1001.267820012.1.047 
Construção do Terminal Rodoviário, Classificação econômica 
4.4.90.51.00 obras e instalações, Subelemento 4.4.90.51.99, 
no valor de r$ 667.878,42. vigência: 15 de junho de 2018 a 31 
de dezembro de 2018. data da assinatura: 15 de junho de 2018 
/ francisco paulo Barros Dias - prefeito de Rio maria-pA.

protocolo: 334724
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE RONDON DO PARÁ

.

pREfEituRA muNicipAl DE RoNDoN Do pARÁ
Avisos DE licitAção

tomada de preços nº 2/2018-002 pmRp
objeto: Contratação de empresa para a construção do Complexo 
esportivo do bairro miranda conforme Convênio nº 086/2018, Processo 
nº 2018/231032-SedoP atendendo as necessidades da Prefeitura 
municipal de rondon do Pará. abertura: 25/07/2018 às 09:00h

concorrência nº 3/2018-001 pmRp
objeto: Contratação de empresa para a execução da obra de 
construção e urbanização de uma ciclovia na br 222, conforme 
Convênio nº 080/2018, processo nº 2018/128364 -SedoP, 
atendendo as necessidades da Prefeitura municipal de rondon 
do Pará. abertura: 06/08/2018 às 09:00h

concorrência nº 3/2018-002 fmE
objeto: Contratação de empresa para a execução da reforma e 
ampliação da e.e.e.m. dr. dionísio bentes de Carvalho, conforme 
Convênio nº 235/2018, Processo nº 1172582/2018-SeduC, 
atendendo as necessidades da Secretaria municipal de educação, 
deste município. abertura: 08/08/2018 às 09:00h. local - sala de 
reuniões da CPl. os editais e anexos estão disponíveis na Sala da CPl, 
no horário das 08:00 às 12:00. informações: cplrondondopara@
gmail.com. Alberto Abreu Araújo - presidente da cpl

protocolo: 334725
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE ALENQUER

.

coNtRAto
 

pREGão pREsENciAl Nº. 005/2018 – pmA/sEmED
Ato ExtRAto DE coNtRAto

contrato Administrativo nº 029/2018-sEmED origem: 
Pregão Presencial nº 005/2018 – Pma/Semed. Contratante: 
Prefeitura municipal de alenquer. Contratada: branCo & 
Correa ltda – ePP. obJeto: aquisição de gêneros alimentícios, 
para fornecimento de merenda escolar na rede de ensino 
municipal no exercício 2018, atendendo o programa nacional de 
alimentação escolar. valor: r$ 35.243,10 (trinta e Cinco mil, 
duzentos e quarenta e três reais e dez Centavos). vigênCia: 
16/04/2018 à 31/12/2018. oRDENADoR DE DEspEsA: cleber 
Martins Rodrigues. ASSINATURA: 16.04.2018.

contrato Administrativo nº 030/2018-sEmED origem: 
Pregão Presencial nº 005/2018 – Pma/Semed. Contratante: 
Prefeitura municipal de alenquer. Contratada: d P de 
almeida - me obJeto: aquisição de gêneros alimentícios, para 
fornecimento de merenda escolar na rede de ensino municipal no 
exercício 2018, atendendo o programa nacional de alimentação 
escolar. valor: r$ 662.260,10 (seiscentos e sessenta e dois 
mil, duzentos e sessenta reais e dez centavos) vigênCia: 
16/04/2018 à 31/12/2018. ordenador de deSPeSa: Cleber 
martins rodrigues. aSSinatura: 16.04.2018.
contrato Administrativo nº 031/2018-sEmED origem: Pregão 
Presencial nº 005/2018 – Pma/Semed. Contratante: Prefeitura 
municipal de alenquer. Contratada: a neto doS SantoS. 
obJeto: aquisição de gêneros alimentícios, para fornecimento de 
merenda escolar na rede de ensino municipal no exercício 2018, 
atendendo o programa nacional de alimentação escolar. valor: r$ 
126.180,60 (Cento e vinte e seis mil, cento e oitenta reais e sessenta 
centavos) vigênCia: 16/04/2018 à 31/12/2018. ordenador de 
deSPeSa: Cleber martins rodrigues. aSSinatura: 16.04.2018.
contrato Administrativo nº 032/2018-sEmED origem: 
Pregão Presencial nº 005/2018 – Pma/Semed. Contratante: 
Prefeitura municipal de alenquer. Contratada: v de lima Santos 
& Cia ltda. obJeto: aquisição de gêneros alimentícios, para 
fornecimento de merenda escolar na rede de ensino municipal no 
exercício 2018, atendendo o programa nacional de alimentação 
escolar. valor: r$ 71.029,00 (Setenta e um mil, vinte e nove 
reais) vigênCia: 16/04/2018 à 31/12/2018. ordenador de 
deSPeSa: Cleber martins rodrigues. aSSinatura: 16.04.2018.
contrato Administrativo nº 033/2018-sEmED origem: 
Pregão Presencial nº 005/2018 – Pma/Semed. Contratante: 
Prefeitura municipal de alenquer. Contratada: a l F da rocha 
Comercio eireli. obJeto: aquisição de gêneros alimentícios, 
para fornecimento de merenda escolar na rede de ensino 
municipal no exercício 2018, atendendo o programa nacional 
de alimentação escolar. valor: r$ 728.081,70 (Setecentos e 
vinte oito mil, oitenta e um reais e setenta centavos). vigênCia: 
16/04/2018 à 31/12/2018. ordenador de deSPeSa: Cleber 
martins rodrigues. aSSinatura: 16.04.2018.
contrato Administrativo nº 034/2018-sEmED origem: 
Pregão Presencial nº 005/2018 – Pma/Semed. Contratante: 
Prefeitura municipal de alenquer. Contratada: daniel Hosada 
monteiro da Silva. obJeto: aquisição de gêneros alimentícios, 
para fornecimento de merenda escolar na rede de ensino 
municipal no exercício 2018, atendendo o programa nacional de 
alimentação escolar. valor: r$ 74.382,20 (Setenta e quatro 
mil, trezentos e oitenta e dois reais e vinte centavos). vigênCia: 
16/04/2018 à 31/12/2018. oRDENADoR DE DEspEsA: cleber 
Martins Rodrigues. ASSINATURA: 16.04.2018.

protocolo: 334374

ExtRAto DE coNtRAto ADmiNistRAtivo
Ato cHAmADA puBlicA Nº 001/2018-pmA

Origem: Contrato Administrativo Nº 065/2018 – SEMED. 
Contratante: Secretaria municipal de educação/Fundo 
municipal de educação. Contratada:aSProexPa - aSSoCiação 
doS ProdutoreS ruraiS, extrativiSta e PeSCadoreS 
arteSanaiS do muniCiPio de alenquer obJeto: aquiSição 
de gêneroS alimentÍCioS, da agriCultura Familiar, 
deStinadoS ao Programa naCional de alimentação 
eSColar, Para oS alunoS da rede de enSino no muniCÍPio 
de alenquer. Fundamento legal: lei no 8.666/93. valor: 
599.971,05 (quinhentos e noventa e nove mil, novecentos e 
setenta e um real e cinco centavos). vigênCia: 04.06.2018 
a 31.12.2018. ordenador de deSPeSa: adivanildo luceno 
Pereira. aSSinatura: 29.05.2018.
Origem: Contrato Administrativo Nº 066/2018 – SEMED. 
Contratante: Secretaria municipal de educação/Fundo municipal 
de educação. Contratada: CooPerativa doS ProdutoreS 
ruraiS de Santarém-CooPruSan obJeto: aquiSição 
de gêneroS alimentÍCioS, da agriCultura Familiar, 
deStinadoS ao Programa naCional de alimentação 
eSColar, Para oS alunoS da rede de enSino no muniCÍPio 
de alenquer. Fundamento legal: lei no 8.666/93. valor: 
261.356,85 (duzentos e sessenta e um mil, trezentos e cinquenta 
e seis reais e oitenta e cinco centavos). vigênCia: 04.06.2018 
a 31.12.2018. oRDENADoR DE DEspEsA: Adivanildo luceno 
pereira. aSSinatura: 29.05.2018

protocolo: 334382

tERmo ADitivo A coNtRAto

Ato ExtRAto DE tERmo ADitivo
espécie: 2º termo aditivo ao Contrato nº 071/2017. 
obJeto: alteração da CláuSula iv – da vigênCia do 
Contrato original celebrado em 03.07.2017; Contratante: 
Secretaria Prefeitura municipal de alenquer e suas Secretarias 
municipais. Contratada: n. SaleS de CarvalHo - me, CnPJ: 
17.782.735/000117; vigênCia: 02/07/2018 a 02/02/2019; 
data da aSSinatura: 29/06/2018.

protocolo: 334395

iNExiGiBiliDADE DE licitAção
             

Ato ExtRAto DE iNExiGiBiliDADE
Origem: Inexigibilidade de Licitação Nº 008/2018 – PMA. 
Contratante: município de alenquer. Contratada: m J da 
Silva Correa – me, CnPJ: 26.677.133/0001-90. obJeto: 
Contratação direta de serviços de assessoria e consultoria 
contábil para o município de alenquer/Pa. Fundamento legal: 
artigo 24, inciso iv da lei no 8.666/93. valor: r$ 360.000,00 
(trezentos e sessenta mil reais). ratiFiCação: 11.01.2018: 
vigênCia: 01/01/2018 a 31/12/2018, oRDENADoR DE 
DEspEsA: juRAci EstEvAm DE sousA.
Origem: Inexigibilidade de Licitação Nº 011/2018 – PMA. 
Contratante: município de alenquer. Contratada: laY 
out inFormatiCa ProCeSSamento de dadoS S/S ltda, 
CnPJ: 73.807.711/0001-46. obJeto: Contratação Para 
PreStração de ServiçoS em loCação de SoFtWare 
de SiStema de inFormatiCa de FolHa de Pagamento 
e gerenCiamento de reCurSoS HumanoS, bem Com 
CeSSão de direito de uSo, PreStação de ServiçoS de 
inStalação, imPlatação, migração de dadoS, oPeração 
iniCial aSSiStida, treinamento e manutenção menSal 
e aSSiStênCia téCniCa eSPeCializada Para SurPrir aS 
neCeSSidadeS da PreFeitura muniCaPal de alenquer e 
SuaS SeCretariaS muniCiPaiS/Pa. Fundamento legal: 
artigo 24, inciso iv da lei no 8.666/93. valor: r$ 35.160,00 
(trinta e cinco mil e cento e sessenta reais). ratiFiCação: 
09.01.2018: vigênCia: 01/01/2018 a 31/12/2018, 
oRDENADoR DE DEspEsA: juRAci EstEvAm DE sousA.

protocolo: 334391
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ

.

Aviso DE licitAção
pREGão pREsENciAl 9/2018- 1707001- cpl/pmsBp

objeto: aquiSição de aquiSição de bombaS SubmerSaS e 
aFinS, PrÓPriaS Para PoçoS tubulareS. 
tiPo: menor Preço por item

DAtA DE ABERtuRA: 17/07/2018 Às 09:00h
Íntegra do edital e informações disponíveis na Sala da CPl, sito à 
rodovia augusto meira Filho, Km 17, S/nº - Centro - Santa bárbara 
do Pará, de segunda a quinta feira no horário de 08:00 às 12:00h.

marcia leite
Pregoeira PmSbP

protocolo: 334727

Aviso DE licitAção
pREGão pREsENciAl 9/2018- 1707002- cpl/pmsBp

objeto: aquiSição de equiPamentoS agrÍColaS e 
equiPamentoS Para aPoio ao Programa de FortaleCimento 
da agriCultura Familiar do muniCÍPio de Santa 
bárbara, oriundo do Convênio nº 017272/2017. (itenS 
FraCaSSadoS).
tipo: menor preço por item
DAtA DE ABERtuRA: 17/07/2018 Às 14:00h
Íntegra do edital e informações disponíveis na Sala da CPl, sito à 
rodovia augusto meira Filho, Km 17, S/nº - Centro - Santa bárbara 
do Pará, de segunda a quinta feira no horário de 08:00 às 12:00h.

marcia leite
Pregoeira PmSbP

protocolo: 334726
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA IZABEL DO PARÁ

.

pREfEituRA muNicipAl DE sANtA izABEl Do pARA
Aviso DE licitAção

coNcoRRêNciA Nº 001/2018-pmsip
obJeto: Contratação de emPreSa de engenHaria Para 
exeCutar ServiçoS de ConServação rodoviária, na 
eStrada de ameriCano, no treCHo da traveSSa 07 de 
Janeiro/vila de ameriCano, numa extensão total de 9,37Km, 
tendo como base o Convênio nº 036-2018, celebrado entre a 
Prefeitura municipal de Santa izabel do Pará e a Secretaria 
de estado de transportes do estado do Pará, Setran. Sessão 
pública acontecerá às 09:00 hs do dia 07 de agosto de 2018, na 
sala de licitações da PmSiP, sito à av. barão do rio branco, nº 


