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PREFEITURA MUNICIPAL
DE PACAJÁ

.

MUNicÍPio de PacaJÁ/ estado do ParÁ
retiFicaÇÃo de aViso de LicitaÇÃo

coNcorrÊNcia PÚBLica Nº 002/2022-FMe 
o MUNicÍPio de PacaJÁ, torna público e para conhecimento dos inte-
ressados a retificação do Aviso de Licitação publicado no Diário Oficial do 
Estado- ioEPa, nº 34.972, terça-feira, 17 de maio de 2022, pag. 102, refe-
rente a licitação na seguinte modalidade e características: concorrência Nº 
002/2022-fME. TiPo: menor preço global. oBJETo: contratação de empresa 
de engenharia para execução de obra referente a reforma e ampliação, da 
Escola Municipal de Ensino fundamental antônio Tozetti a 50 km da sede do 
Município de Pacajá, Estado do Pará. oNde se LÊ: abertura das propostas 
e sessão de disputa: dia 15 de Junho de 2022, às 08h00Min, na sede da Se-
cretaria Municipal de Educação (SEMEd) localizada na av. João Miranda dos 
Santos, 69, Bairro Novo Horizonte, na Sala do Setor de licitação, Leia-se: 
abertura das propostas e sessão de disputa: dia 29 de Junho de 2022, às 
08h00Min, na sede da Secretaria Municipal de Educação (SEMEd) localizada 
na av. João Miranda dos Santos, 69, Bairro Novo Horizonte, na Sala do Setor 
de licitação. formalização de consultas: o inteiro teor do Edital e seus ane-
xos poderão ser adquiridos pelo site do portal da transparência do município 
https://pacaja.pa.gov.br na aba direita: Editais e contratos de liciTaÇÕES e 
pelo mural do TcM/Pa- GEo oBraS http://geoobras.tcm.pa.gov.br.
Pacajá/Pa, 12 de maio de 2022. MarK JoNNy saNtos siLVa, secre-
tário Municipal de educação.

Protocolo: 805573

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PLACAS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PLacas
retiFicaÇÃo 

Na publicação do aviso de homologação da tomada de, preço nº 007/2021.
circulado no d.o.U seção 17/12/2021 dia pág 311 e no doE/Pa em 17/12/021 
PaG 157, resolve rETificar no seguinte aspecto: oNde se LÊ: aviso de 
homologação da tomada de preço nº 007/2021. a Prefeitura Municipal de 
Placas, cNPJ (Mf) sob o nº 01.611.858/0001-55, torna público que con-
forme processo administrativo 131/2021, referente a Tomada de Preço nº 
007/2021, e nos termos da legislação vigente, foi homologado seu resultado 
no dia 16/12/2021, pela Prefeita Municipal leila raquel Possimoser, tendo 
como objeto contratação de Empresa Para Executar a obra remanescente 
de implantação de área comercial livre com Quiosques E Espaço aberto, 
ao lado do Mercado Municipal de Placas/Pa, conforme convênio (Siconv) 
N°852692/2017. foi Homologada a Empresa V S Serviços de locações Eireli, 
cnpj 36.908.164/0001-69. Leila raquel Possimoser - Prefeita Municipal. 
Leia-se: termo de adjudicação e homologação da tomada de preço nº 007/2021 
a Prefeitura Municipal de Placas, cNPJ (Mf) sob o nº 01.611.858/0001-55, 
torna público que conforme processo administrativo 131/2021, referente a 
Tomada de Preço nº 007/2021, e nos termos da legislação vigente, torna 
público para conhecimento dos interessados,o julgamento da proposta que 
tem  tendo como objeto contratação de Empresa Para Executar a obra re-
manescente de implantação de área comercial livre com Quiosques E Espa-
ço aberto, ao lado do Mercado Municipal de Placas/Pa, conforme convênio 
(Siconv) N°852692/2017. foi em toda sua tramitação atendida a legislação 
pertinente, desse modo  satisfazendo a lei e ao mérito Homologo o processo 
licitatório TP 007/2021 e adjudico a proponente V S Serviços de locações 
Eireli, cnpj 36.908.164/0001-69 Valor total:  r$ 126.160,85 (cento e vinte e 
seis mil, cento e sessenta reais e oitenta e cinco centavos) vencedora desse 
certame nos termos da ata da sessão de julgamento. Leila raquel Possi-
moser - Prefeita Municipal.
Na publicação do aviso de homologação da tomada de preço nº 005/2022, 
circulado no d.o.U seção 27/05/2022 dia pág 351 e no doE/Pa em 
27/05/2022 pag 133, resolve rETificar no seguinte aspecto: oNde se LÊ: 
aviso de homologação da tomada de preço Nº 005/2022. a Prefeitura Muni-
cipal de Placas, cNPJ (Mf) sob o nº 01.611.858/0001-55, torna público que 
conforme processo administrativo 042/2022, referente a Tomada de Preço 
nº 005/2022, e nos termos da legislação vigente, foi homologado seu re-
sultado no dia 26/05/2022, pela Prefeita Municipal leila raquel Possimoser, 
tendo como objeto construção de abrigo Para Jovens No Município de Placas/
Pa.foi homologada para a empresa: V S Servicos de locacoes Eireli, cNPJ 
36.908.164/0001-69 Valor Total:r$ 588.585,50 (quinhentos e oitenta e oito 
mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e cinquenta centavos). Leia-se: termo 
de adjudicação e homologação da tomada de preço Nº 005/2022 a Prefeitura 
Municipal de Placas, cNPJ (Mf) sob o nº 01.611.858/0001-55, torna público 
que conforme processo administrativo 042/2022, referente a Tomada de Pre-
ço nº 005/2022, e nos termos da legislação vigente, torna público para co-
nhecimento dos interessados, o julgamento da proposta que tem  tendo como 
objeto construção de abrigo Para Jovens No Município de Placas/Pa. foi em 
toda sua tramitação atendida a legislação pertinente, desse modo  satisfazen-
do a lei e ao mérito Homologo o processo licitatório TP 005/2022 e adjudico a 
proponente V S Serviços de locações Eireli, cnpj 36.908.164/0001-69 Valor 
total r$ 588.585,50 (quinhentos e oitenta e oito mil, quinhentos e oitenta e 
cinco reais e cinquenta centavos) vencedora desse certame nos termos da ata 
da sessão de julgamento. Leila raquel Possimoser - Prefeita Municipal.

eXtrato de terMo aditiVo 
esPÉcie: 5º Termo aditivo ao contrato nº 20190002. contratante: Prefeitura 
Municipal de Placas, cNPJ 01.611.858/0001-55 contratado: aSP - automação 
e Prod. de informatica ltda, cNPJ 02.288.268/0001-04. objeto do contra-
to: fornecimento de licença de Sistemas (Softwares), integrados de Gestão 
Pública nas áreas de contabilidade Pública (Geração do E-contas Tcm/Pa), 
licitações E Publicação/Hospedagem de dados na forma da lc 131/2009, lei 
12.527/2011 E decreto 7.185/2010, de forma a atender as necessidades da 
Prefeitura Municipal de Placas.. alteração: reequilíbrio Econômico financeiro 
ao contrato nº 2019002termos do art.65 da lei federal nº 8.666/93, tendo 
em vista a majoração dos preços dos objetos contratado, sendo assim o valor 
contratual que é de r$ 177.933,22 (cento e setenta e sete mil novecentos 
e trinta e três reais e vinte e dois centavos), considerando valor do contrato  
todos os termos  aditivos, sofrerá alteração em seu valor global, com acrés-
cimo no valor de r$ 15.140.40 (quinze mil cento e quarenta reais e quarenta 
centavos)resultante do reequilíbrio econômico financeiro. Passando assim, o 
valor contratual total passará ser de r$ 193.073,62 (cento e noventa e três 
mil e setenta e três reais e sessenta e dois centavos) data da assinatura: 26 
de maio de 2022. Leila raquel Possimoser - Prefeita.
esPÉcie: 1º Termo aditivo ao contrato nº 20220060. contratante: fundo Mu-
nicipal de Educação cNPJ 28.558.407/0001-58. contratado: V S Serviços de 
locações Eireli, cNPJ 36.908.164/0001-69. objeto do contrato: contratação 
de Prestação de Serviço de Transporte Escolar dos alunos da rede Publica de 
Ensino do Município alteração: reequilíbrio Econômico financeiro ao contrato 
nº 20220060 termos do art.65 da lei federal nº 8.666/93, tendo em vista a 
majoração dos preços dos objetos contratado, sendo assim o valor contratual 
que é de r$ 714.835,00 (setecentos e quatorze mil, oitocentos e trinta e cinco 
reais), considerando valor do contrato, sofrerá alteração em seu valor global, 
com acréscimo no valor de r$ 64.382,46 (sessenta e quatro mil trezentos 
e oitenta e dois reais e quarenta e seis centavos) resultante do reequilíbrio 
econômico financeiro. Passando assim, o valor contratual total passará ser de 
r$ 779.217,46(setecentos e setenta e novo mil duzentos e dezessete reais e 
quarenta e seis centavos). data da assinatura: 12 de maio de 2022.
esPÉcie: 1º Termo aditivo ao contrato nº 20220061. contratante: fundo de 
Manut. e desenv. do Ensino da Educ. Básica cNPJ 28.558.407/0001-58 con-
tratado: V S Serviços de locações Eireli, cNPJ 36.908.164/0001-69. objeto 
do contrato: contratação de Prestação de Serviço de Transporte Escolar dos 
alunos da rede Publica de Ensino do Município alteração: reequilíbrio Eco-
nômico financeiro ao contrato nº 20220061termos do art.65 da lei federal 
nº 8.666/93, tendo em vista a majoração dos preços dos objetos contratado, 
sendo assim o valor contratual que é de r$ 630.987,50 (seiscentos e trinta 
mil, novecentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), considerando va-
lor do contrato, sofrerá alteração em seu valor global, com acréscimo no valor 
de r$ 47.831,68 (quarenta e sete mil oitocentos e trinta e um reais sessenta 
e oito centavos) resultante do reequilíbrio econômico financeiro. Passando 
assim, o valor contratual total passará ser de r$ 678.818,50 (seiscentos e 
setenta e oito mil oitocentos e dezoito reais e cinquenta centavos). data da 
assinatura: 12 de maio de 2022.
esPÉcie: 1º Termo aditivo ao contrato nº 20220062. contratante: fundo 
Municipal de Educação cNPJ 28.558.407/0001-58 contratado: l G leon Ju-
nior Eireli cNPJ 30.542.332/0001-69. objeto do contrato: contratação de 
Prestação de Serviço de Transporte Escolar dos alunos da rede Publica de 
Ensino do Município alteração: reequilíbrio Econômico financeiro ao contrato 
nº 20220062termos do art.65 da lei federal nº 8.666/93, tendo em vista 
a majoração dos preços dos objetos contratado, sendo assim o valor con-
tratual que é de r$ 286.770,00 (duzentos e oitenta e seis mil, setecentos 
e setenta reais), considerando valor do contrato, sofrerá alteração em seu 
valor global, com acréscimo no valor de r$ 25.153,98(vinte e cinco mil cento 
e cinquenta e três reais e noventa e oito centavos )resultante do reequilíbrio 
econômico financeiro. Passando assim, o valor contratual total passará ser de 
r$ 301.923,98 (trezentos e um mil novecentos e vinte e três reais e noventa 
e oito centavos. data da assinatura: 12 de maio de 2022.
esPÉcie: 1º Termo aditivo ao contrato nº 20220063. contratante: fundo de 
Manut. e desenv. do Ensino da Educ. Básica cNPJ 28.558.407/0001-58 con-
tratado: l G leon Junior Eireli cNPJ 30.542.332/0001-69. objeto do contrato: 
contratação de Prestação de Serviço de Transporte Escolar dos alunos da 
rede Publica de Ensino do Município alteração: reequilíbrio Econômico finan-
ceiro ao contrato nº 20220063termos do art.65 da lei federal nº 8.666/93, 
tendo em vista a majoração dos preços dos objetos contratado, sendo assim 
o valor contratual que é de r$ 576.895,00 (quinhentos e setenta e seis mil, 
oitocentos e noventa e cinco reais), considerando valor do contrato, sofrerá 
alteração em seu valor global, com acréscimo no valor de r$ 37.548,37(qua-
renta e sete mil oitocentos e trinta e um reais sessenta e oito centavos) resul-
tante do reequilíbrio econômico financeiro. Passando assim, o valor contratual 
total passará ser de r$ 614.443,37(seiscentos e quatorze mil quatrocentos e 
quarenta três reais e trinta e sete centavos). data da assinatura: 12 de maio 
de 2022. ana Patricia Galucio de sousa - sec de educação.

Protocolo: 805575
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRIMAVERA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PriMaVera
eXtrato de disPeNsa de LicitaÇÃo 

cHaMada PÚBLica Nº 001/2022 
despacho autoridade competente em 20 de maio de 2022. dispensa 
n° 7/2022-0001. reconheço a dispensa de licitação nos termos do art. 
24, inciso Xiii da lei 8.666/93 e alterações posteriores e homologo e ad-
judico o referido processo licitatório de acordo com o relatório da comissão 
Permanente de licitação para a contratação da cooperativa de Trabalho dos 
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agricultores familiares do Município de Primavera - cooPriMa, cNPJ sob n° 
20.326.044/0001-13, com o valor global r$364.979,87 (trezentos e sessenta 
e quatro mil novecentos e setenta e nove reais e oitenta e sete centavos), da 
agricultora individual rosileide Silva da Silva, cPf n° 776.580.432-49, com o 
valor global r$ 35.378,44 (trinta e cinco mil trezentos e setenta e oito reais 
e quarenta e quatro centavos), do agricultor familiar laercio reis da costa, 
cPf n° 480.618.912-04, com o valor global r$ 39.225,50 (trinta e nove mil 
duzentos e vinte e cinco reais e cinquenta centavos). objeto: aquisição de 
Gêneros alimentícios Provenientes da agricultura familiar e do Empreendedor 
familiar rural Para comtemplação do atendimento ao Programa Nacional de 
alimentação Escolar - Pnae, destinados à alimentação Escolar dos alunos da 
rede Municipal e Estadual de Ensino.

eXtrato de coNtrato. coNtrato N° 20220508 
contratado: Laercio reis da costa, cPf n° 480.618.912-04. Valor Global 
r$ 39.225,50 (trinta e nove mil duzentos e vinte e cinco reais e cinquenta 
centavos). coNTraTo N° 20220509. contratado: rosileide Silva da Silva, cPf 
n° 776.580.432-49, com o valor global r$ 35.378,44 (trinta e cinco mil tre-
zentos e setenta e oito reais e quarenta e quatro centavos). coNTraTo N° 
20220510. contratado: cooperativa de Trabalho dos agricultores familiares 
do Município de Primavera - cooprima, cNPJ sob n° 20.326.044/0001-13, 
com o valor global r$364.979,87 (trezentos e sessenta e quatro mil nove-
centos e setenta e nove reais e oitenta e sete centavos). contratante: fun-
do Municipal de Educação - fME. objeto: aquisição de Gêneros alimentícios 
Provenientes da agricultura familiar e do Empreendedor familiar rural Para 
comtemplação do atendimento ao Programa Nacional de alimentação Es-
colar - Pnae, destinados à alimentação Escolar dos alunos sa rede Muni-
cipal w Estadual se Ensino. origem: d.l n° 7/2022-0001 (chamada Públi-
ca n° 001/2022). Vigência: 23/05/2022 a 31/12/2022. data da assinatura: 
23/05/2022. Paulo Henrique ribeiro da costa - secretário Municipal 
educação de Primavera/Pa.

Protocolo: 805577
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE QUATIPURU

.

PreFeitUra MUNiciPaL de QUatiPUrU
aViso de ratiFicaÇÃo 

Processo adMiNistratiVo Nº 20220322-01/GaB/PMQ/Pa 
cHaMada PUBLica Nº 01/2022. Modalidade: dispensa nº 7/2022-004.
objeto: aquisição de Gêneros alimentícios Produzidos Por agricultores e/ou 
Empreendedores de Base familiar rural, destinado ao Programa Nacional de 
alimentação Escolar- Pnae, Para atender os Estudantes Matriculados na rede 
Municipal de Ensino do Município de Quatipuru/Pa. rEcoNHEÇo a dispensa de 
licitação fundamentada na 11.947/2009, da lei nº 8.666 de 21 de junho de 
1993, e suas atualizações posteriores e em consonância com o parecer jurídi-
co acostado aos autos, para a contratação dos agricultores individuais alfredo 
dorino da Silva, cPf: 001.805.312-20, antonia de fatima Santos da Silva, 
cPf: 305.789.492-53, antonio Jailson reis da rosa, cPf: 076.684.602-41, 
camilo Pereira dos Santos, cpf: 548.026.602-00, cleia Maria Monteiro, cpf: 
363.175.002-15, cleia Maria Monteiro, cpf: 363.175.002-15, francisco freire 
de araújo, cpf: 353.193.723-53, João Barros da Silva, cpf: 364.168.602-44, 
João Mário lisboa Pereira, cpf: 171.424.902-68, Joaquim de Souza Silva, 
cpf: 145.096.952-68, José Edimilson da Silva, cpf: 121.659.052-49, Ju-
venal reis da Silva Neto, cpf: 701.209.642-01, lucival reis da Silva, cpf: 
171.504.502-53, Maria de fátima Monteiro Borges, cpf: 555.306.802-91, 
Maria Raimunda da Silva Monteiro, Cpf: 716.976.592-68, Marly do Socorro da 
costa da Silva, cpf: 006.968.922-94, Nilton Borges reis, cpf: 398.955.802-
15, Patricia de araujo Miranda, cpf: 546.576.522-49, Pedro da Silva rosa, 
cpf: 611.056.352-87, raimundo Sarmento dos reis, cpf: 399.005.332-91, 
Valdemar de Souza Silva, cpf: 644.715.512-72, Valdi da Silva Monteiro, cpf: 
305.789.492-53, Wagner Nascimento lima, cpf: 450.064.232-34, referente 
à aquisição de Gêneros alimentícios Produzidos Por agricultores e/ou Em-
preendedores de Base familiar rural, destinado ao Programa Nacional de 
alimentação Escolar- Pnae, Para atender os Estudantes Matriculados na rede 
Municipal de Ensino do Município de Quatipuru/Pa. a presente raTificaÇÃo 
foi publicada, no Quadro de avisos da Prefeitura de Quatipuru e demais ór-
gãos oficiais de publicidade, pela Comissão Permanente de Licitação, de acor-
do com o artigo 26 da lei federal nº 8666/93 e suas alterações posteriores, 
de modo a tornar público o resultado do certame licitatório, como também, 
para que produza seus legais e jurídicos efeitos; Magali soraia Barata Lima 
- secretária Municipal de educação/dec. 002/2021.

eXtratos de coNtratos 
Processo adMiNistratiVo Nº 20220322-01/GaB/PMQ/Pa 

cHaMada PUBLica Nº 01/2022. Modalidade: dispensa nº 7/2022-004. 
objeto: aquisição de Gêneros alimentícios Produzidos Por agricultores e/
ou empreendedores de Base familiar rural, destinado ao Programa Nacio-
nal de alimentação escolar- Pnae, Para atender os estudantes Matriculados 
Na rede Municipal de ensino do Município de Quatipuru/Pa. Vigência: 17 de 
maio de 2022 à 31 de dezembro de 2022. data da assinatura: 17 de maio de 
2022. Partes: fundo Municipal de educação e alfredo dorino da Silva, cPf: 
001.805.312-20. contrato nº 20220510. Valor: r$ 17.021,47 (dezessete mi, 
vinte e um reais e quarenta e sete centavos); Partes: fundo Municipal de edu-
cação e antonia de fatima Santos da Silva, cPf: 305.789.492-53. contrato 
nº 20220511. Valor: r$ 18.131,44(dezoito mil, cento e trinta e um reais e 
quarenta e quatro centavos); Partes: fundo Municipal de educação e antonio 
Jailson reis da rosa, cPf:076.684.602-41. contrato nº 20220512. Valor: r$ 

14.296,68 (quatorze mil, duzentos e noventa e seis reais e sessenta e oito 
centavos); Partes: fundo Municipal de educação e camilo Pereira dos Santos, 
cPf: 548.026.602-00. contrato nº 20220513. Valor: r$ 24.485,06 (vinte e 
quatro mil, quatrocentos e oitenta e cinco mil e seis centavos); Partes: fundo 
Municipal de educação e cleia Maria Monteiro, cPf:363.175.002-15. contrato 
nº 20220514. Valor: r$ 5.554,28(cinco mil, quinhentos e cinquenta e quatro 
reais e vinte e oito centavos); Partes: fundo Municipal de educação e francis-
co freire de araújo, cPf: 353.193.723-53. contrato nº 20220515. Valor: r$ 
27.029,81(vinte e sete mil, vinte e nove reais e oitenta e um centavos); Par-
tes: fundo Municipal de educação e João Barros da Silva, cPf:364.168.602-
44. contrato nº 20220516. Valor: r$ 10.935,93(dez mil, novecentos e trinta 
e cinco reais e noventa e três centavos); Partes: fundo Municipal de educação 
e João Mário lisboa Pereira, cPf:171.424.902-68. contrato nº 20220517. Va-
lor: r$ 6.088,17(seis mil, oitenta e oito reais e dezessete centavos); Partes: 
fundo Municipal de educação e Joaquim de Souza Silva, cPf:145.096.952-68. 
contrato nº 20220518. Valor: r$ 27.471,06 (vinte e sete mil, quatrocentos e 
setenta e um reais e seis centavos); Partes: fundo Municipal de educação e 
José Edimilson da Silva, cPf:121.659.052-49. contrato nº 20220519. Valor: 
r$ 29.450,05(vinte e nove mil, quatrocentos e cinquenta reais e cinco cen-
tavos); Partes: fundo Municipal de educação e Juvenal reis da Silva Neto, 
cPf:701.209.642-01. contrato nº 20220520. Valor: r$ 9.844,26 (nove mil, 
oitocentos e quarenta e quatro reais e vinte e seis centavos); Partes: fundo 
Municipal de educação e lucival reis da Silva, cPf:171.504.502-53. contrato 
nº 20220521. Valor: r$ 5.552,71(cinco mil, quinhentos e cinquenta e dois re-
ais e setenta e um centavos); Partes: fundo Municipal de educação e Maria de 
fátima Monteiro Borges, cPf:555.306.802-91. contrato nº 20220522. Valor: 
r$ 19.078,95 (dezenove mil, setenta e oito reais e noventa e cinco centavos); 
Partes: fundo Municipal de educação e Maria raimunda da Silva Monteiro, 
cPf:716.976.592-68. contrato nº 20220523. Valor: r$ 21.310,27 (vinte e 
um mil, trezentos e dez reais vinte e sete centavos); Partes: fundo Munici-
pal de educação e Marly do Socorro da Costa da Silva, cPf:006.968.922-94. 
contrato nº 20220524. Valor: r$ 20.491,05 (vinte mil, quatrocentos e no-
venta e um reais e cinco centavos); Partes: fundo Municipal de educação e 
Nilton Borges reis, cPf:398.955.802-15. contrato nº 20220525. Valor: r$ 
34.275,09(trinta e quatro mil, duzentos e setenta e cinco reais e nove cen-
tavos); Partes: fundo Municipal de educação e Patricia de araujo Miranda, 
cPf:546.576.522-49. contrato nº 20220526. Valor: r$ 28.174,52(vinte e 
oito mil, cento e setenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos); Par-
tes: fundo Municipal de educação e Pedro da Silva rosa, cPf:611.056.352-
87. contrato nº 20220527. Valor: r$ 5.802,12 (cinco mil, oitocentos e dois 
reais e doze centavos); Partes: fundo Municipal de educação e raimundo 
Sarmento dos reis, cPf:399.005.332-91. contrato nº 20220528. Valor: r$ 
3.029,20(três mil, vinte e nove reais e vinte centavos); Partes: fundo Muni-
cipal de educação e Valdemar de Souza Silva, cPf:644.715.512-72. contrato nº 
20220529. Valor: r$ 18.454,65(dezoito mil, quatrocentos e cinquenta e qua-
tro reais e sessenta e cinco centavos); Partes: fundo Municipal de educação e 
Valdi da Silva Monteiro, cPf:305.789.492-53. contrato nº 20220530. Valor: r$ 
14.288,80(dezoito mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e cin-
co centavos); Partes: fundo Municipal de educação e Wagner Nascimento lima, 
cPf:450.064.232-34. contrato nº 20220531. Valor: r$ 22.507,90 (vinte e dois 
mil, quinhentos e sete reais e noventa centavos).

Protocolo: 805579

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA LUZIA DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNta LUZia do ParÁ
aViso de reVoGaÇÃo 

Processo de LicitaÇÃo Nº 06.015/2022 
PreGÃo eLetrÔNico Nº 15/2022 

Edielma ramos canto, Pregoeira do município de Santa luzia do Pará, nos 
termos do art. 49“caput” da lei 8.666/93,resolve revogar o Processo de lici-
tação nº 06.015/2021. Pregão Eletrônico nº 15/2022, o qual tem como ob-
jeto: aquisição de Material Permanente com recursos oriundos de convênio 
nº 09/2022, Junto ao Estado do Pará (Secretaria Estadual de Saúde) e con-
trapartida do Município destinado a Equipar o Hospital Municipal de Saúde de 
Santa luzia do Pará, tendo em vista a necessidade de correção de diversos 
itens do termo de referência, devidamente justificados e anexados ao proces-
so licitatório. edielma ramos canto - Pregoeira.

Protocolo: 805585

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTARÉM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM - seMsa
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 017/2022 - seMsa/ reaBertUra 
objeto: registro de Preço Para Eventual e futura contratação de Empresa 
Para Execução de Serviço de Manutenção Preventiva e corretiva (instalação 
e Desinstalação, Carga de Gás, Limpeza Geral e Higienização, Lubrificação 
de Motor Ventilador), incluindo Troca de Peças / aquisição de compressor e 
Equipamentos de centrais de ar Para atender as Necessidades da Secretaria 
Municipal de Saúde, Unidades Básicas de Saúde (região de rios, Planalto e 


