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..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PARAGOMINAS

.

aViso de LicitaÇÃo 
PreGÃo eLetrÔNico n°  9/2022-00064
Para sisteMa de reGistro de PreÇos 
coM cota reserVada Para Mes e ePPs. 

objeto: Aquisição de mobiliários em geral, com a finalidade de suprir as ne-
cessidades das Secretarias Municipais. data de abertura: 21/09/2022 as 09:00 
hs. a retirada do Edital deverá ser efetuada via internet, no site: www.portalde-
compraspublicas.com.br ou de segunda a sexta-feira, de 8h as 12h e das 14h as 
18h, na sede da PMP, sito na rua do contorno, 1212 - centro. Pgm: 06/09/2022. 
diego Guimarães Vieira - Pregoeiro. Portaria n° 04/2022-GPP.

Protocolo: 848992

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PEIXE-BOI

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PeiXe-Boi
aViso de LicitaÇÃo

a Prefeitura Municipal de Peixe-Boi comunica a quem faça interessar o 
extrato de edital como segue: concorrência Pública nº 001/2022 PMPB - des-
tinado contratação de Pessoa Jurídica Para Prestação dos Serviços de refor-
ma na E.E.E.f.M Professor Jonathas Pontes athias no Município de Peixe Boi 
- Pará. abertura: 05/10/2022 às 09:00hs. retirada de edital e seus anexos 
na sala da cPl, sito a Prefeitura Municipal de Peixe-Boi, localizada na avenida 
João Gomes Pedrosa, nº 500, centro - cEP: 68734-000, Peixe-Boi/Pa, das 08 
às 13hs ou pelo site www.prefeituradepeixeboi.pa.gov.br e TcM: www.tcm.
pa.gov.br. João Pereira da silva Neto - Prefeito Municipal.

Protocolo: 848993

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRAINHA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PraiNHa
aVisos de LicitaÇÃo 

a Prefeitura Municipal de Prainha/Pá, torna público que se fará realizar 
o PrEGÃo ElETrÔNico(SrP) Nº 9/2022-110803, tipo menor preço por item, 
abertura dia 21.09.2022, às 10:00hmin, horário local. objeto: registro de Pre-
ços Para aquisição de diversos Materiais Permanente Para atender as Necessida-
des das Secretarias E fundos Municipais da Prefeitura de Prainha/Pa, retirada do 
edital na Sala de licitação da Prefeitura Municipal de Prainha, situado na Pa 419, 
Prainha / Jatuarana, km 01 - Bairro Jardim Planalto - Prainha/Pará, das 08:00 as 
12:00h e pelo e-mail:  licitaprh@gmail.com, www.portaldecompraspublicas.com.
br,https://www.prainha.pa.gov.br e https://www.tcm.pa.gov.br/.
a Prefeitura Municipal de Prainha/Pá, torna público que se fará realizar o PrE-
GÃo PrESENcial - SrP Nº 9/2022- 010701, tipo menor preço por item, abertura 
dia 20.09.2022, às 10:00h min, horário local. objeto:rEGiSTro dE PrEÇo Para 
EVENTUal Serviços de Hospedagens e Hotelaria, visando atender as Secretarias 
Municipais da Prefeitura Municipal de Prainha/pá,retirada do edital na Sala de 
licitação da Prefeitura Municipal de Prainha, situado na Pa 419, Prainha / Jatua-
rana, km 01 - Bairro Jardim Planalto - Prainha - Pará, das 08:00 as 12:00h e pelo 
e-mail:  licitaprh@gmail.com e https://www.prainha.pa.gov.br e https://www.
tcm.pa.gov.br/. davi Xavier de Moraes - Prefeito Municipal.

Protocolo: 848995

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRIMAVERA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PriMaVera
aVisos de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico srP N° 9/2022-0015 
tipo menor preço por item. objeto: registro de Preços Para futura contrata-
ção de Empresa Prestadora de Serviços de locação de Veículos destinados ao 
Transporte Escolar da rede Estadual E Municipal de Ensino, do Município de Pri-
mavera/Pa, com abertura no dia 16/09/2022, a partir das 09h00, no site: www.
portaldecompraspublicas.com.br. Editais disponíveis nos sites: http://primavera.
pa.gov.br/; http://tcm.pa.gov.br e www.portaldecompraspublicas.com.br.

PreGÃo eLetrÔNico N° 9/2022-0016
tipo menor preço por item. objeto: aquisição de Equipamentos E Ma-
teriais Permanentes Para atenção Especializada Em Saúde, destinados a 
atender as Necessidades do Novo centro de Saúde de Primavera/Pa cNES: 
2676966, com abertura no dia 19/09/2022, a partir das 10h00, no site: www.
portaldecompraspublicas.com.br. Editais disponíveis nos sites: http://prima-
vera.pa.gov.br/; http://tcm.pa.gov.br e www.portaldecompraspublicas.com.
br. Áureo Bezerra Gomes - Prefeito Municipal PMP/Pa.

Protocolo: 848994

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA MARIA DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNta Maria do ParÁ
retiFicaÇÃo 

Prefeitura Municipal de santa Maria do Pará publica errata referen-
te ao aviso de Extrato de registro de Preços referente ao Pregão eletrônico 
028/2022, circulada no d.o.U seção 3 pág. 376, quarta-feira, 31 de agosto 
de 2022; doE/Pa pág. 105, Segunda - feira, 29 de agosto de 2022 e diário 
do Pará Pág. B8, Segunda - feira, 29 de agosto de 2022, cujo objeto: aquisi-
ção de materiais elétricos para a iluminação pública, objetivando atender as 
necessidades da prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará/Pa. oNde se 
LÊ: Torna público o extrato da ata de registro de Preço 058/2022, oriunda 
do Pregão Eletrônico nº 028/2022. Leia-se: Torna público o extrato da ata 
de registro de Preço 025/2022, oriunda do Pregão Eletrônico nº 028/2022. 
carlos cleberson Ferreira da silva - Pregoeiro Municipal.

Protocolo: 848997

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTANA DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtaNa do araGUaia - Pa
aViso de LicitaÇÃo

Processo LicitatÓrio N°114/2022
PreGÃo eLetrÔNico Nº 063/2022/srP/FMs

objeto: registro de preços para futura e eventual contratação de empresa 
para aquisição de equipamentos e suprimentos de informática para atender a 
vários setores da Secretaria Municipal de Saúde - fMS.
abertura dia 20/09/2022 ás 08h00min.
cópia do Edital será obtida através do Portal da Transparência pmsaraguaia.
pa.gov.br/transparência, www.portaldecompraspublicas.com.br, TcM - Pá.
duvidas e esclarecimentos através dos e-mails licitacaopmsa@gmail.
com, cpl@pmsaraguaia.pa.gov.br e na sala da cPl no Prédio da PMSa, das 
08h00min às 12h00min.

Wryslhia Kelly de carvalho Ferreira conti
Secretária Municipal de Saúde

Protocolo: 848998
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.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo doMiNGos do caPiM
aViso de ProrroGaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 00062/2022
o Município de são domingos do capim, pelo princípio da oportunidade e 
conveniência, através da Pregoeira, torna público a prorrogação do processo 
licitatório do Tipo Menor Preço por item que versa sobre o rEGiSTro dE 
PrEÇoS Para aQUiSiÇÃo dE filTroS, ÓlEoS lUBrificaNTES E oUTroS 
dEriVadoS dE PETrÓlEo, EM aTENdiMENTo aS NEcESSidadES da PrE-
fEiTUra E dEMaiS fUNdoS MUNiciPaiS dE SÃo do MiNGoS do caPiM/
Pa. Para o dia 21/09/2022 às 08:00 horas, continuando inalterados as demais 
informações. Maria Jose Bastos do aMaraL-PrEGoEira.

Protocolo: 848999

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO FÉLIX DO XINGU

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo FÉLiX do XiNGU - Pa
eXtrato de terMo aditiVo

segundo aditivo ao contrato Nº 20210365, que objetiva a alteração con-
tratual no valor de r$ 441.831,56 (quatrocentos e quarenta e um mil, oito-
centos e trinta e um reais e cinquenta e seis centavos), nos termos do art. 
65, inciso i, alínea ‘a’, da lei federal nº 8.666/93, passando o contrato a 
ter o valor total de r$ 3.147.742,08(três milhões, cento e quarenta e sete 
mil, setecentos e quarenta e dois reais e oito centavos). Tomada de Pre-
ços 006/2021 - f araUJo coNSTrUÇoES E SErViÇoS lTda - ME - objeto: 
coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para EXEcUÇÃo dEPaViMENTaÇÃo EM PEdra 
racHÃo Na ZoNa UrBaNa do MUNicÍPio. contratante: PrEfEiTUra MU-
NiciPal dE SÃo fÉliX do XiNGU Vigência: 31/08/2022 a 31/12/2022. data 
de assinatura do contrato: 31/08/2022.

Joao cLeBer de soUsa torres
Prefeito Municipal de São félix do Xingu

Protocolo: 849001


