
sessão de abertura do certame. Nova data da sessão de abertura: 27 de 
maio de 2022 às 10 horas. A alteração completa do edital encontra-se 
disponível na sala da CPL, em dia de expediente das 08:00 às 17:00h, 
no endereço descrito no preâmbulo do edital; poderá ainda ser adquirida 
no portal da transparência da prefeitura,através do seguinte endereço/
link: governotransparente.com.br/transparencia/43829489/licitacao/
detalhe?codigo=3-005/2022&clean=false, ou no portal do jurisdicionado 
do TCM/PA (sistema �Geo-Obras�), através do seguinte endereço/link: 
geoobras.tcm.pa.gov.br/Cidadao/Licitacao/Detalhes/6824. Demais 
informações no departamento de licitações e contratos, em dia de 
expediente das 08:00 às 17:00h, ou através do e-mail: licitacao.pmb@
barcarena.pa.gov.br; ou pelo telefone: (91) 99393-6685.

Waldemar Cardoso Nery Júnior - Presidente da CPL

Jairo Castro da Silva - Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA

O Município de Primavera, Estado do Pará, no uso de suas 
prerrogativas legais, TORNA PÚBLICO, por meio da Secretaria 
Municipal de Educação, que está procedendo à 

que tem por objeto: Chamada 
Pública para cadastramento de grupos formais e informais de 
agricultores familiares para aquisição de gêneros alimentícios 
provenientes da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar 
Rural para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação 
Escolar - PNAE, destinados à alimentação escolar dos alunos da 
Rede Municipal de Ensino. Os interessados deverão entregar os 
DOCUMENTOS e PROJETO DE VENDA, conforme solicitado 
em edital, que serão recebidos no período das 10h00do dia 27 
de abril de 2022 até às 10h00min do dia 18 de maio de 2022, no 
prédio da Prefeitura Municipal de Primavera, na sala de licitações 
e contratos, situado na Av. General Moura Carvalho, s/nº, Centro, 
Primavera/PA. A sessão pública acontecerá no dia 18 de maio 
de 2022, a partir das 10h00. O edital da Chamada Pública, na 
íntegra, encontra-se à disposição para consulta e download nos 
sites http://primavera.pa.gov.br/; http://tcm.pa.gov.br.
Paulo Henrique Ribeiro da Costa - Secretário Municipal PMP/PA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTA MARIA DO PARÁ/PA

A Prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará/PA torna público a 
abertura do 
Registro de Preço Para Futura e Eventual Contratação de Serviços 
de manutenção preventiva e Corretiva da Rede de Iluminação pública 
do Municipio de Santa Maria do Pará/Pa. A Sessão de recebimento de 
propostas, análise e julgamento será em 06 de Maio de 2022 por meio 
do endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br UASG: 
980531, às 09:00hs. Edital e anexos: www.comprasgovernamentais.gov.
br UASG: 980531, Portal TCM/PA, Setor de Licitações: Praça da Matriz, 
Sala das Licitações, horário 08:00hs às 12:00hs, cplsntm@gmail.com.

Carlos Cleberson Ferreira da Silva - Pregoeiro Municipal


