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Contrato nº. 326/2017, Valor do Contrato: R$ 293.185,00; Contrato
nº. 327/2017, Valor do Contrato: R$ 1.952.334,10; Contrato nº.
328/2017, Valor do Contrato: R$ 245.378,40; Contrato nº. 329/2017,
Valor do Contrato: R$ 49.990,00; Contrato nº. 330/2017, Valor do
Contrato: R$ 37.502,50; Contrato nº. 331/2017, Valor do Contrato:
R$ 139.753,00; Data de Assinaturas dos Contratos: 26/06/2017; Vi-
gência dos Contratos: 30/09/2017.

AVISO DE ALTERAÇÃO

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Muni-
cipal de Jacareacanga/PA, torna público para conhecimento das em-
presas interessadas a mudança de data e horário da seguinte lici-
tação:

TOMADA DE PREÇOS No- 3/2017

Nova data de Abertura: 16/08/2017, às 14:30 horas, sendo
mantido o mesmo Local previsto para realização.

Motivo da Alteração: Feriado (conforme item 1.2 do Edital
da Tomada de Preços nº. 003/2017).

Jacareacanga-PA, 9 de agosto de 2017.
KLEBER DOS ANJOS DE SOUSA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI

RESULTADOS DE JULGAMENTOS
PREGAO PRESENCIAL No- 20170405001

A Prefeitura Municipal de Juruti torna público o resultado do
Pregão Presencial N° ° 20170405001, cujo objeto é contratação de
empresa especializada para prestação de Serviço de Limpeza de Fos-
sas Sépticas para atender as necessidades da Secretaria Municipal de
Educação. Declarando vencedora a empresa PINHEIRO JUNIOR &
CIA LTDA - EPP CNPJ nº 00.626.469/0001-30.

PREGAO PRESENCIAL No- 20172905003

A Prefeitura Municipal de Juruti torna publico o resultado do
Pregão Presencial nº 20172905003, cujo objeto é contratação de Ser-
viços de Transporte Escolar para atender aos alunos da rede mu-
nicipal de ensino. Declarando vencedora a empresas COMERCIO E
NAVEGAÇÃO CIDADE DE JURUTI LTDA - ME, CNPJ nº
24.043.091/0001-00, F. S. KOBAYASHI TRANSPORTES - ME
CNPJ nº 10.568.535/0001-17 e LOCADORA L & L LTDA - EPP
CNPJ nº 03.124.314/0001-94.

Juruti-PA, 9 de agosto de 2017.
MANOEL HENRIQUE GOMES COSTA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA

EXTRATOS DE CONTRATOS

OBJETO: Partes: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ME-
DICILÂNDIA e a EMPRESA MATHEUS MELO OLIVEIRA - ME,
CNPJ: 27.810.369/0001-16, com sede na RUA TIRADENTES, S/Nº,
SALA 01, CENTRO, MEDICILÂNDIA-PA, contratação de empresas
para aquisição de material de limpeza, para manutenção das ati-
vidades da Secretaria Municipal de Saúde, totalizando a quantia de
R$ 456.720,00 (quatrocentos e cinquenta e seis mil, setecentos e vinte
reais), conforme CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 20170307,
proveniente do PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2017, data da as-
sinatura do contrato: 27 de julho de 2017, vigência: 27 de julho de
2017 a 31 de dezembro de 2017.

OBJETO: Partes: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ME-
DICILÂNDIA e a EMPRESA WANNER ROCHA MARINHO
00823829219, CNPJ: 26.796.322/0001-82, com sede na TV. IR-
MAOS FERNANDES, 1915, JARDIM IND. I, ALTAMIRA-PA, con-
tratação de empresas para aquisição de peças e prestação de serviços
em conserto e manutenção de centrais de ar, para manutenção das
atividades da Secretaria Municipal de Saúde, totalizando a quantia de
R$ 220.839,00 (duzentos e vinte mil, oitocentos e trinta e nove reais),
conforme CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 20170292, prove-
niente do PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2017, data da assinatura
do contrato: 30 de junho de 2017, vigência: 30 de junho de 2017 a 31
de dezembro de 2017.

OBJETO: Partes: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ME-
DICILÂNDIA e a EMPRESA A DA CONCEICAO & CIA LTDA -
ME, CNPJ: 11.146.627/0002-52, com sede na R. PADRE JOAO,

923, CENTRO, VITÓRIA DO XINGU-PA, contratação de empresas
para aquisição de peças e prestação de serviços em conserto e ma-
nutenção de centrais de ar, para manutenção das atividades da Se-
cretaria Municipal de Saúde, totalizando a quantia de R$ 344.488,00
(trezentos e quarenta e quatro mil, quatrocentos e oitenta e oito reais),
conforme CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 20170297, prove-
niente do PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2017, data da assinatura
do contrato: 30 de junho de 2017, vigência: 30 de junho de 2017 a 31
de dezembro de 2017.

OBJETO: Partes: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL DE MEDICILÂNDIA e a EMPRESA WANNER ROCHA
MARINHO 00823829219, CNPJ: 26.796.322/0001-82, com sede na
TV. IRMAOS FERNANDES, 1915, JARDIM IND. I, ALTAMIRA-
PA, contratação de empresas para aquisição de peças e prestação de
serviços em conserto e manutenção de centrais de ar, para manu-
tenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social,
totalizando a quantia de R$ 30.277,50 (trinta mil, duzentos e setenta
e sete reais e cinquenta centavos), conforme CONTRATO ADMI-
NISTRATIVO Nº 20170291, proveniente do PREGÃO PRESEN-
CIAL Nº 031/2017, data da assinatura do contrato: 30 de junho de
2017, vigência: 30 de junho de 2017 a 31 de dezembro de 2017.

OBJETO: Partes: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL DE MEDICILÂNDIA e a EMPRESA A DA CONCEICAO
& CIA LTDA - ME, CNPJ: 11.146.627/0002-52, com sede na R.
PADRE JOAO, 923, CENTRO, VITÓRIA DO XINGU-PA, contra-
tação de empresas para aquisição de peças e prestação de serviços em
conserto e manutenção de centrais de ar, para manutenção das ati-
vidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, totalizando a
quantia de R$ 63.388,50 (sessenta e três mil, trezentos e oitenta e oito
reais e cinquenta centavos), conforme CONTRATO ADMINISTRA-
TIVO Nº 20170296, proveniente do PREGÃO PRESENCIAL Nº
031/2017, data da assinatura do contrato: 30 de junho de 2017,
vigência: 30 de junho de 2017 a 31 de dezembro de 2017.

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL No- 36/2017

OBJETO: A presente licitação tem por objeto a contratação
de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios e materiais de
limpeza, para atender as demandas da Prefeitura Municipal de Me-
dicilândia e Secretarias. ABERTURA: 23/08/2017, às 09:00 horas.
LOCAL PARA RETIRADA DE EDITAL E INFORMAÇÕES: sede
da Prefeitura situada na Trav. Dom Eurico nº 1035, Centro - Me-
dicilândia/PA, das 08:00 às 12:00 horas.

PREGÃO PRESENCIAL No- 37/2017

OBJETO: A presente licitação tem por objeto a contratação
de empresa para fornecimento de refeições no município de Altamira,
devido ao deslocamento de servidores em horário de trabalho, para
atender as demandas da Prefeitura Municipal de Medicilândia e Se-
cretarias. ABERTURA: 24/08/2017, às 09:00 horas. LOCAL PARA
RETIRADA DE EDITAL E INFORMAÇÕES: sede da Prefeitura
situada na Trav. Dom Eurico nº 1035, Centro - Medicilândia/PA, das
08:00 às 12:00 horas.

LUCIANO ROLIM DOS SANTOS
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL No- 17/2017.

A Prefeitura Municipal de Moju, por meio de sua pregoeira
e equipe de apoio, designados pela Portaria nº 019/2017 - PMM/PA,
torna público que reabrirá, no dia 23.08.2017, às 10h00min, con-
siderando as alterações nas cláusulas constantes do edital, em vistas a
obtenção da melhor proposta.

PREGÃO PRESENCIAL No- 22/2017.

A Prefeitura Municipal de Moju, por meio de sua pregoeira
e equipe de apoio, designados pela Portaria nº 019/2017 - PMM/PA,
torna público que reabrirá, no dia 31.08.2017, às 10h00min, con-
siderando as alterações necessárias no edital de licitação.

PREGÃO PRESENCIAL No- 26/2017.

A Prefeitura Municipal de Moju, por meio de sua pregoeira
e equipe de apoio, designados pela Portaria nº 019/2017 - PMM/PA,
torna público que abrirá, no dia 23.08.2017, às 08h00min, os en-
velopes de documentação e proposta do pregão em epígrafe, do tipo
menor preço, tendo por objeto a contratação de empresa especializada
no serviço via rádio de divulgação e publicidade das ações executadas
pela Prefeitura Municipal de Moju - PA, conforme especificações
contidas no Instrumento Convocatório.

PREGÃO PRESENCIAL No- 27/2017.

A Prefeitura Municipal de Moju, por meio de sua pregoeira
e equipe de apoio, designados pela Portaria nº 019/2017 - PMM/PA,
torna público que abrirá, no dia 24.08.2017, às 08h00min, os en-
velopes de documentação e proposta do pregão em epígrafe, do tipo
menor preço, tendo por objeto a contratação de empresa especializada
no serviço refrigeração, considerando as necessidades da Prefeitura
Municipal de Moju - PA, conforme especificações contidas no Ins-
trumento Convocatório.

PREGÃO PRESENCIAL No- 28/2017.

A Prefeitura Municipal de Moju, por meio de sua pregoeira
e equipe de apoio, designados pela Portaria nº 019/2017 - PMM/PA,
torna público que abrirá, no dia 24.08.2017, às 10h00min, os en-
velopes de documentação e proposta do pregão em epígrafe, do tipo
menor preço, tendo por objeto a contratação de empresa especializada
no serviço de material de informática, considerando as necessidades
da Prefeitura Municipal de Moju - PA, conforme especificações con-
tidas no Instrumento Convocatório.

PREGÃO PRESENCIAL No- 29/2017.

A Prefeitura Municipal de Moju, por meio de sua pregoeira
e equipe de apoio, designados pela Portaria nº 019/2017 - PMM/PA,
torna público que abrirá, no dia 28.08.2017, às 08h00min, os en-
velopes de documentação e proposta do pregão em epígrafe, do tipo
menor preço, tendo por objeto a contratação de empresa especializada
no serviço aquisição de passagens aéreas e afins, considerando as
necessidades da Prefeitura Municipal de Moju - PA, conforme es-
pecificações contidas no Instrumento Convocatório.

PREGÃO PRESENCIAL No- 30/2017.

A Prefeitura Municipal de Moju, por meio de sua pregoeira
e equipe de apoio, designados pela Portaria nº 019/2017 - PMM/PA,
torna público que abrirá, no dia 28.08.2017, às 10h00min, os en-
velopes de documentação e proposta do pregão em epígrafe, do tipo
menor preço, tendo por objeto a contratação de empresa especializada
no serviço aquisição de móveis e eletrodomésticos, considerando as
necessidades da Prefeitura Municipal de Moju - PA, conforme es-
pecificações contidas no Instrumento Convocatório.

PREGÃO PRESENCIAL No- 31/2017.

A Prefeitura Municipal de Moju, por meio de sua pregoeira
e equipe de apoio, designados pela Portaria nº 019/2017 - PMM/PA,
torna público que abrirá, no dia 29.08.2017, às 08h00min, os en-
velopes de documentação e proposta do pregão em epígrafe, do tipo
menor preço, tendo por objeto a contratação de empresa especializada
no serviço de aquisição de agua e gás, considerando as necessidades
da Prefeitura Municipal de Moju - PA, conforme especificações con-
tidas no Instrumento Convocatório.

PREGÃO PRESENCIAL No- 32/2017.

A Prefeitura Municipal de Moju, por meio de sua pregoeira
e equipe de apoio, designados pela Portaria nº 019/2017 - PMM/PA,
torna público que abrirá, no dia 29.08.2017, às 10h00min, os en-
velopes de documentação e proposta do pregão em epígrafe, do tipo
menor preço, tendo por objeto a contratação de empresa especializada
no serviço de aluguel de veículos de porte pequeno, considerando as
necessidades da Prefeitura Municipal de Moju - PA, conforme es-
pecificações contidas no Instrumento Convocatório.

PREGÃO PRESENCIAL No- 33/2017.

A Prefeitura Municipal de Moju, por meio de sua pregoeira
e equipe de apoio, designados pela Portaria nº 019/2017 - PMM/PA,
torna público que abrirá, no dia 30.08.2017, às 08h00min, os en-
velopes de documentação e proposta do pregão em epígrafe, do tipo
menor preço, tendo por objeto a contratação de empresa especializada
no serviço de hotelaria, considerando as necessidades da Prefeitura
Municipal de Moju - PA, conforme especificações contidas no Ins-
trumento Convocatório.

PREGÃO PRESENCIAL No- 34/2017.

A Prefeitura Municipal de Moju, por meio de sua pregoeira
e equipe de apoio, designados pela Portaria nº 019/2017 - PMM/PA,
torna público que abrirá, no dia 30.08.2017, às 10h00min, os en-
velopes de documentação e proposta do pregão em epígrafe, do tipo
menor preço, tendo por objeto a contratação de empresa especializada
no serviço de fornecimento de material gráfico, considerando as ne-
cessidades da Prefeitura Municipal de Moju - PA, conforme espe-
cificações contidas no Instrumento Convocatório.

PREGÃO PRESENCIAL No- 35/2017.

A Prefeitura Municipal de Moju, por meio de sua pregoeira
e equipe de apoio, designados pela Portaria nº 019/2017 - PMM/PA,
torna público que abrirá, no dia 31.08.2017, às 08h00min, os en-
velopes de documentação e proposta do pregão em epígrafe, do tipo
menor preço, tendo por objeto a contratação de empresa especializada
no serviço via porte e veículo de divulgação e publicidade das ações
executadas pela Prefeitura Municipal de Moju - PA, conforme es-
pecificações contidas no Instrumento Convocatório.

Em, 7 de agosto de 2017
RAFAELEN DO SOCORRO BITENCOURT

DA COSTA.
Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 047/2017

OBJETO: Fretamento de ônibus, micro ônibus, veículos tipo
furgão, camionete e embarcação escolar para o transporte de alunos
da Educação Básica, zonas urbana, rural e região de várzea. caminhão
p/transporte de gás engarrafado e B/M p/transporte merenda escolar,
zonas urbana, rural e região de várzea deste município c/recurso do
FUNDEB,PNATE,QSE, R.PRÓPRIO e Convênio nº 108/2017-SE-
DUC/PMMA. ABERTURA: dia 23.08.2017 às 09:00 hs.
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