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PREFEITURA MUNICIPAL
DE MUANÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de MUaNÁ
aViso de reVoGaÇÃo

credeNciaMeNto Nº 01/2022
fica rEvoGado o ProcEsso licitatÓrio crEdENciaMENto Nº 
01/2022, cUJo oBJEto É o crEdENciaMENto Por iNEXiGiBilidadE dE 
licitaÇÃo Para coNtrataÇÃo dE PEssoa fÍsica Para PrEstaÇÃo do 
sErviÇo dE traNsPortE Escolar, coM BasE No art. 49 da lEi fEdE-
ral 8.666/93 E PElas sÚMUlas do stf 346 E 473.
EdEr aZEvEdo MaGalHÃEs
PrEfEito MUNiciPal
EldE PErEira BarBosa
sEcrEtario MUNiciPal dE EdUcaÇÃo

Protocolo: 817707
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE NOVA IPIXUNA

.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico - N° Pe 17/2022-PMNi srP

o Município de Nova iPiXUNa - Pa, através do fUNdo MUNiciPal dE 
EdUcaÇÃo, por intermédio do Pregoeiro, torna público, para conhecimento 
dos interessados, que realizará licitação na modalidade: Pregão na forma 
Eletrônica, tipo Menor Preço, por itEM, sistema de registro de Preços - srP, 
em sessão Pública Eletrônica a partir das 10h00min (horário de Brasília- df) 
do dia 06/07/2022, através do site: www.portaldecompraspublicas.com.br. 
objeto: rEGistro dE PrEÇos Para aQUisiÇÕEs fUtUras E ParcEladas 
dE MatEriais PErMaNENtEs E dE iNforMática Para sEcrEtaria 
dE EdUcaÇÃo dEstE MUNicÍPio. o Edital e seus anexos encontram-
se disponíveis no Portal da transparência do Município de Nova ipixuna - 
Pa, Mural de licitações - tcM/Pa, e-mail: cpl.pmni@gmail.com, no site do 
Portal de compras Públicas e/ou na sala da comissão de licitação, na rUa 
aNtÔNio Marrocos, N° 01, Bairro: fElicidadE, a partir da publicação 
deste aviso, no horário de expediente. Nova ipixuna - Pa, 22 de Junho de 
2022. fraNQUissUEl GoMEs rEis - Pregoeiro. Portaria nº 052/2021 - GP.

Protocolo: 817770
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PACAJÁ

.

MUNicÍPio de PacaJÁ/ estado do ParÁ
aViso de reaBertUra de PraZo

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 9/2022-001-FMe. 
comunicamos a reabertura de prazo da licitação supracitada, garantindo o prin-
cípio da ampla concorrência, referente ao aviso de licitação publicado no diário 
Oficial do Estado, nº 35.009 pág. 164, quarta-feira, 15 de junho de 2022. Mo-
dalidade: Pregão Eletrônico srP Nº PE 9/2022-001-fME. tipo: menor preço por 
lote. objeto: registro de preço para eventual e futura contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços de manutenção predial das unidades es-
colares da rede municipal de educação do município de Pacajá do estado do 
Pará. abertura das propostas e sessão de disputa: dia 01 de julho de 2022, às 
09h00Min, pelo portal de compras públicas. www.portaldecompraspublicas.com.
br. formalização de consultas: o inteiro teor do Edital e seus anexos 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, 18 de maio de 2022. 
Mark Jonny santos silva, secretário Municipal de Educação.

Protocolo: 817793
MUNicÍPio de PacaJÁ/ estado do ParÁ

aViso de LicitaÇÃo
coNcorrÊNcia PÚBLica Nº 003/2022-PMP. 

o Município de Pacajá, torna público e para conhecimento dos interessados que 
fará realizar licitação, na seguinte modalidade e características: ModalidadE: 
coNcorrÊNcia Nº 003/2022-PMP. tiPo: menor preço global. oBJEto: con-
tratação de empresa especializada de engenharia para a execução de serviços 
de pavimentação asfáltica, drenagem e calçada de 5.547 metros de vias do 
bairro novo horizonte, no município de Pacajá, estado do Pará de acordo com 
as especificações e informações técnicas constantes dos anexos integrantes do 
edital. abertura das Propostas e sessão de disputa: dia 25 de Julho 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 anexos 
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, 15 de junho 
de 2022. aNdrÉ rios dE rEZENdE, Prefeito de Pacajá.

Protocolo: 817794

MUNicÍPio de PacaJÁ/estado do ParÁ
FUNdo MUNiciPaL de saÚde

aViso de HoMoLoGaÇÃo PreGÃo eLetrÔNico N° 014/2022.
o secretário Municipal de saúde de Pacajá, Exmo. sr. BrUNo daNGlarEs 
araÚJo soUZa, torna público o aviso dE HoMoloGaÇÃo referente ao 
processo licitatório PrEGÃo ElEtrÔNico N° 014/2022.
oBJEto: Prestação de serviços de manutenção Preventiva e corretiva em 
equipamentos hospitalares.
EMPrEsa vENcEdora:
01- t. olivEira da silva dE soUZa sErvicos - 11.962.518/0001-22 
subtotal adjudicado: r$ 978.750,00 (novecentos e setenta e oito mil e 
setecentos e cinquenta reais).
Pacajá/Pa, 21 de junho de 2022.
BrUNo daNGlarEs araÚJo soUZa
secretário Municipal de saúde

Protocolo: 817789
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PALESTINA DO PARÁ

.

errata de aViso de LicitaÇÃo
o Município de Palestina do Pará, através do Pregoeiro Municipal, 
informa a retificação da publicação do aviso de licitado do proces-
so: PreGÃo eLetrÔNico: Pe - 026/2022-PMPP srP, publicação rea-
lizada no dia 20/06/2022, ioEPa n. 35.012, pag. 190, através do protocolo 
n. 815311, em virtude de um erro de digitação. onde lê: 30/06/2022; 
Leia-se: 05/07/2022, permanecem inalteradas demais informações;
Maykon david costa ferreira
Pregoeiro
o Município de Palestina do Pará, através do Presidente da comis-
são de Licitação, informa a retificação da publicação do aviso de lici-
tado do processo: concorrência: cP/2022.001-PMPP, publicação realizada 
no dia 20/06/2022, ioEPa n. 35.012, pag. 190, através do protocolo n. 
815310, em virtude de um erro de digitação. onde lê: 21/07/2022; leia-
se: 25/07/2022, permanecem inalteradas demais informações;
roberval alves rodrigues
Presidente da cPl

Protocolo: 817797
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PARAGOMINAS

.

aViso de LicitaÇÃo: coNcorrÊNcia Nº 3/2022 - 00004. 
objeto: contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços 
de implantação e revitalização da sinalização gráfica vertical e horizontal 
nas vias Públicas da Zona Urbana de Paragominas/Pa. data de abertura: 
25/07/2022 as 09:00 hs. Edital e informações no site: www.tcm.pa.gov.
br (Geo-obras), transparência desta Prefeitura e sala da cPl, sede da 
Prefeitura Municipal de Paragominas/Pa. Pgm: 23/06/2022. luciana Brito 
vieira - Presidente da cPl. Portaria n° 03/2022-GPP.

Protocolo: 817798
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PAU D’ARCO

.

eXtrato
PreGÃo eLetrÔNico Nº 011/2022 - FMs - srP
PreFeitUra MUNiciPaL de PaU d´arco - Pa

eXtrato de terMo de HoMoLoGaÇÃo
termo de Homologação referente ao PrEGÃo ElEtroNico Nº 011/2022 - 
fMs - srP, Processo n° 016.2022, objeto. rEGistro dE PrEÇo visaNdo 
fUtUra E EvENtUal coNtrataÇÃo dE EMPrEsa EsPEcialiZada Para 
forNEciMENto dE rEaGENtEs laBoratoriais E iNsUMos, QUE sErÃo 
dEstiNados a MaNUtENÇÃo da sEcrEtaria MUNiciPal dE saÚdE E fUN-
do MUNiciPal dE saÚdE dE PaU d’arco - Pa, conforme Edital e seus ane-
xos; Homologado as empresas: cEPalaB laBoratorios ltda inscrita no 
cNPJ sob o nº 02.248.312/0001 - 44, vencedora dos itens no valor total de r$ 
3.900,00 (três Mil e Novecentos reais). cirUBEl - cirUrGica BElEM coM. 
E rEP. ltda inscrita no cNPJ sob o nº 05.323.167/0001 - 07, vencedora dos 
itens no valor total de r$ 2.240,00 (dois Mil e duzentos e Quarenta reais), d 
P aGUiar EirEli, inscrita no cNPJ sob o nº 33.834.782/0001 - 13, vencedora 
dos itens no valor total de r$ 30.220,00 (trinta Mil e duzentos e vinte reais), 
f cardoso & cia ltda inscrita no cNPJ sob o nº 04.949.905/0001-63, ven-
cedora dos itens no valor total de r$ 4.998,00 *Quatro Mil e Novecentos e 
Noventa e oito reais), ParafarMa MEdicaMENtos E HosPitalar lta-EPP 
inscrita no cNPJ sob o nº 04.860.742/0001 - 48, vencedora dos itens no valor 
total de r$ 47.604,00 (Quarenta e sete Mil e seiscentos e Quatro reais) e 
ParalaBor HosPitalar ltda inscrita no cNPJ sob o nº 09.007.792/0001 
- 09, vencedora dos itens no valor total de r$ 219.118,00 (duzentos e de-
zenove Mil e Cento e Dezoito Reais). Pelo que HOMOLOGO o resultado final. 
Pau D´arco - PA, 23/06/2022, CLEIDSON FERREIRA CHAVES - Secretário 
Municipal de saúde - sMs.


