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..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MUANÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de MUaNÁ
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 17/2022 2ª cHaMada
a Prefeitura Municipal de Muaná, por intermédio da comissão Perma-
nente de licitação, torna público que realizará licitação na modalidade 
Pregão Eletrônico SrP 17/2022 2ª cHaMada, objeto: rEGiSTro dE PrE-
Ço Para EVENTUal aQUiSiÇÃo dE TraTor aGrÍcola E roÇadEira 
aGrÍcola: 12/08/2022 às 10:00h, horário de Brasília. Edital disponível 
em: www.portaldecompraspublicas.com.br. informações e-mail: cplmua-
napmm@gmail.com. 
iraceMa do socorro de soUZa NoGUeira-Pregoeira

Protocolo: 834231

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE NOVO PROGRESSO

.

PreFeitUra MUNiciPaL de NoVo ProGresso
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetroNico Nº 22/2022-srP 
objeto: registro de Preços Para contratação de Empresa Para forneci-
mento de Mudas de árvores, Palmeiras, adubos e Mão de obra Especia-
lizada, para atender ao Projeto arboriza Novo Progresso, da Secretaria 
Municipal de Meio ambiente do Município de Novo Progresso/Pa. Tipo: Me-
nor preço por item. data da abertura: 12/08/2022 ás 08h00min. local: o 
pregão eletrônico será realizado através do Sistema eletrônico do BNc - 
Bolsa Nacional de compras, no site www.bnccompras.com. o Edital e seus 
anexos encontram se disponíveis no endereço eletrônico acima. scheila 
Luiza Lavall - Pregoeira.

Protocolo: 834233

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PARAGOMINAS

.

aViso de LicitaÇÃo  
PreGÃo eLetrÔNico n°  9/2022-00046 

objeto: contratação de empresa especializada para prestação de serviços 
de transporte de dados por meio de fibra óptica (Lan To Lan), objetivando 
interconexão de polos das Secretaria Municipais com a rede Metropolitana 
de dados. data de abertura: 16/08/2022 as 09:00 hs. a retirada do Edital 
deverá ser efetuada via internet, no site: www.portaldecompraspublicas.
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: 01/08/2022. 
Jorge Pascoa da silva - Pregoeiro. Portaria n° 04/2022-GPP.

Protocolo: 834234

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE RURÓPOLIS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de rUrÓPoLis
eXtrato de terMo aditiVo 

espécie: 1º Termo aditivo ao contrato nº 2021.048.00-PE/SEMSa-SrP. 
contratante: Prefeitura Municipal de rurópolis através da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde. contratado: a T Pacheco comercio de Produtos farma-
ceuticos Eireli cNPJ: 10.383.391/0001-24. objeto: contratação de Em-
presa Especializada Para fornecer Medicamentos de farmácia Básica Para 
uso da População do Município de rurópolis/Pará. alteração: acréscimo de 
quantidade nos termos permitidos pela do contrato original, nos artigos 
65 da lei 8.666/93 assim com o valor contratual sofrera alteração a parti 
da assinatura, o valor do contrato que era de r$294.737,00 (duzentos e 
noventa e quatro mil setecentos e trinta e sete reais), com acréscimo de 
quantidade acima, sofrerá aumento de r$ 73.407,55 (setenta e três mil 
quatrocentos e sete reais e cinquenta e cinco centavos), passa a ser de 
r$ 368.144,55(trezentos e sessenta e oito mil cento e quarenta e qua-
tro reais e cinquenta e cinco centavos), o que corresponde ao aumento 
de 25% do valor contratual dentro do limite legal. dotação orçamentária: 
Unidade orçamentária: 1010 - fundo Municipal de Saúde. Projeto ativida-
de: 10.122.0005.2.064 - Ações de Enfrentamento ao COVID19 Classifi-

cação econômica: 3.3.90.30.00 - Material de consumo fonte: 16020000. 
Projeto atividade: 10.301.0004.2.066 - Manutenção do fundo Municipal 
de Saúde FMS Classificação econômica: 3.3.90.30.00 - Material de Con-
sumo fonte: 15001002. Projeto atividade: 10.301.0004.2.068 - Manu-
tenção das UBS/Saúde da Família Classificação econômica: 3.3.90.30.00 
- Material de consumo fonte: 16000000. fonte: 16210000Projeto ati-
vidade: 10.302.0004.2.074 - Manutenção do Hospital Municipal/Progra-
ma MAC Classificação econômica: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 
fonte: 15001002 fonte: 16000000fonte: 16210000. Projeto atividade: 
10.302.0004.2.079 - Manutenção do Programa Farmácia Básica Classifica-
ção econômica: 3.3.90.32.00 - Material, bem ou serv. dist. Gratuita fonte: 
16000000. fonte: 16210000.

Protocolo: 834235

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

.

PeGrÃo eLetrÔNico Nº 0013/2022
assunto: Pregão eletrônico nº 0013/2022, do tipo menor preço por 
item, para atender coNVÊNio Nº 107/2022 - SETraN-Município, que tem 
como objeto a aquisição de Máquinas e Equipamentos para serviços de Ter-
raplenagem, revestimento Primário e Pavimentação. Modo dE diSPUTa: 
aBErTo. daTa, local E Hora da aBErTUra: 10/08/2022, iNTErNET: 
www.portaldecompraspublicas.com.br, as 10:00hs. rETirada do EdiTal:  
www.portaldecompraspublicas.com.br, licitacoes.convenios.smbpa@gmail.
com, www.santamariadasbarreiras.pa.gov.br ou sala da cPl.

Santa Maria das Barreiras-Pa, 18 de julho de 2022.
Jucivaldo Barbosa da silva-Pregoeiro

Protocolo: 834236

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTARÉM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM - seMaP
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 012/2022-seMaP 
objeto: registro de preço para locação de máquinas pesadas para servi-
ços de terraplanagem em recuperação de estradas vicinais nas regiões de 
lago Grande - arapixuna, Br 163 - Eixo forte e Pa 257 - ituquí, no municí-
pio de Santarém - convênio 154/2022-SETraN. Edital: 01/08/2022 no en-
dereço eletrônico: www.portaldecompraspublicas.com.br ou www.santa-
rem.pa.gov.br. início de entrega das propostas: 01/08/2022 no site www.
portaldecompraspublicas.com.br. abertura das propostas: 11/08/2022 às 
9h30min no site www.portaldecompraspublicas.com.br. Waldenice Núbia 
de oliveira Lopes - Pregoeira Municipal.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM - seMaP
eXtrato de terMo aditiVo 

espécie: 8º Termo aditivo ao contrato nº 009/2021-SEMaP. Partes: Se-
cretaria Municipal de agricultura e Pesca e Posto floresta ltda - EPP. ob-
jeto: decréscimo no item 02 e acréscimo nos itens 01 e 03 de 25% (vinte 
e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato nº 009/2021-SE-
MaP, com fundamento no art. 65, §1º, da lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993, e alterações posteriores. data da assinatura: 28/07/2022.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM - seMaP
Portaria Nº 029/2022-seMaP

o Secretário Municipal de agricultura e Pesca, Sr. Bruno da Silva costa, no 
uso de suas atribuições legais, conforme decreto nº 008/2021, de 01 de 
janeiro de 2021, conferidas pela lei orgânica Municipal e em cumprimento 
ao disposto no art. 67 da lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.
resoLVe
art. 1º - designar o servidor abaixo indicado para, com observância da 
legislação vigente, atuar como fiscal titular do contrato celebrado entre a 
Secretaria Municipal de agricultura e Pesca e a empresa contratada para 
construção, drenagem, canaletas, dissipadores, Pavimentação em con-
creto Simples, calçada e Grama e recuperação do cais em Escadaria, 
na Vila Socorro, no município de Santarém, neste estado - convênio nº 
179/2022-SEdoP. Eduardo Souza de araujo - Matrícula nº 52607.
Art. 2º - Para fiscal substituto fica designado o servidor:
lucas Bentes Sousa - Matrícula nº 89288.
art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, aplicando-
se seus efeitos aos contratos e Termos aditivos de contratos em execução. 
dê-se ciência, cumpra-se, registre-se e publique-se. Gabinete do Secretá-
rio Municipal de agricultura e Pesca, aos vinte e oito dias de julho de dois 
mil e vinte e dois. Bruno da silva costa - secretário Municipal de 
agricultura e Pesca/decreto nº 008/2021 - GaP/PMs.


