
diário oficial Nº 34.903   103Quarta-feira, 23 DE MARÇO DE 2022

em Sessão Pública Eletrônica a partir das 10h00min (horário de Brasília- df) 
do dia 05/04/2022, através do site: www.portaldecompraspublicas.com.br. 
objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS Para aQUiSiÇÕES fUTUraS E ParcEladaS 
dE EQUiPaMENToS E MaTEriaiS PErMaNENTES E dE iNforMáTica Para 
diVErSaS UNidadES da SEcrETaria dE SaÚdE dESTE MUNicÍPio. o Edi-
tal e seus anexos encontram-se disponíveis no Portal da Transparência do Mu-
nicípio 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 março de 2022.
FraNQUissUeL GoMes reis

Portaria nº 052/2021 - GP-Pregoeiro
Protocolo: 775255
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE PACAJÁ

.

MUNicÍPio de PacaJÁ/estado do ParÁ
eXtrato de a.r.P Nº 003/2022

ata de reGistro de PreÇos Nº 003/2022
oriGeM: PreGÃo eLetrÔNico srP N° 004/2022

oBJeto: registro de preço para futura e eventual contratação de empresa 
para o fornecimento e instalação de janelas, portas, lousas e placas de vidro 
temperado destinado ao atendimento de demandas da Prefeitura Municipal de 
Pacajá, Secretarias e fundos Municipais de Pacajá-Pa.
eMPresa VeNcedora:
01-coNSTrUTora criSTaliNa lTda - 35.748.157/0001-84
Subtotal contratado: r$ 1.098.400,00(um milhão noventa e oito mil e qua-
trocentos reais).

Pacajá/Pa, 21 de março de 2022.
aNdrÉ rios de reZeNde

PrEfEiTo MUNiciPal
Protocolo: 775257
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE PALESTINA DO PARÁ

.

aViso de LicitaÇÃo
o Município de Palestina do Pará comunica aos interessados que realizará 
no dia 04/04/2022 às 08h:30min (horário de Brasília), licitação na modalida-
de Pregão Eletrônico PE - 012/2022-PMPP SrP, tipo Menor Preço por item com 
objeto: registro de Preços para contratação de empresa para aquisição de 
Pneus, câmaras de ar, Pitos e Protetores, destinados a Suprir as Necessida-
des dos veículos das Secretarias Municipais, fundos Municipais e da Prefeitura 
Municipal de Palestina do Pará/Pa. o edital estará disponível no sítio do www.
portaldecompraspublicas.com.br, Portal da Transparência (www.palestinado-
para.pa.gov.br), Mural de licitações do TcM-Pa e pelo e-mail: cplpalestinado-
para@hotmail.com. Maykon david costa Ferreira-Pregoeiro

Protocolo: 775258
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE PARAGOMINAS

.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico n° 9/2022-00009 
Para sisteMa de reGistro de PreÇos 

objeto: contratação de empresa para realizar serviços de manutenção pre-
ventiva/corretiva com troca de peças em ventiladores de parede, geladeiras, 
fogões industriais, liquidificadores industriais, freezers e bebedouros indus-
triais/galão, exaustores industriais e reposição de gás nos freezers, geladeiras 
e bebedouro, (se necessário), instalados na Secretaria Municipal de Educação, 
bem como em todas as Escolas da rede Pública Municipal de Ensino (Zona 
Urbana, rural e áreas indígenas). data de abertura: 05/04/2022 as 09:00 
hs. a retirada do Edital deverá ser efetuada via internet, no site: www.portal-
decompraspublicas.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: 
23/03/2022. Jorge Pascoa da silva - Pregoeiro. Portaria n° 04/2022-GPP.

aViso de LicitaÇÃo  
PreGÃo eLetrÔNico n° 9/2022-00012 
Para sisteMa de reGistro de PreÇos

objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 
manutenção do aterro Municipal no Município de Paragominas, para a Secre-
taria Municipal de Urbanismo. data de abertura: 06/04/2022 as 09:00 hs. a 
retirada do Edital deverá ser efetuada via internet, no site: www.portaldecom-
praspublicas.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: 23/03/2022. 
Jorge Pascoa da silva - Pregoeiro. Portaria n° 04/2022-GPP.

Protocolo: 775260
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE PAU D’ARCO

.

coNVite
Para aUdiÊNcia PÚBLica

a prefeitura municipal de Pau d’arco - Pa, por intermédio da Secretaria Mu-
nicipal de administração, torna público que realizará audiência pública que 
tem por objetivo; debater discutir e receber sugestões sobre a elaboração 
do edital para a concessão dos Serviços de abastecimento de agua e Esgo-
tamento Sanitário (SaaE) do Município de Pau d´arco - Pa. Para ser dado 
continuidade no processo de concessão na modalidade de licitação concor-
rência pública.
Será realizado na data e horário: às 14:00 horas do dia 01/04/2022. No 
auditório da Praça Maria conceição correia. local amplo e arejado mantendo 
o distanciamento social com acesso livre ao público conforme orientação da 
organização Mundial de Saúde.
a audiência será conduzida pela comissão técnica. além da participação da 
equipe técnica da comissão de licitação, os quais irão apresentar as especifi-
cações do edital da concorrência pública.

Pau d´arco - Pa, 21 de março de 2022.
Weslene silva Guimarães

Presidente da comissão administrativa do SaaE

Protocolo: 775263
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE REDENÇÃO

.

PreFeitUra MUNiciPaL de redeNÇÃo
eXtrato do editaL de coNVocaÇÃo 
Para PerÍcia MÉdica Nº 001/2022
coNcUrso PÚBLico Nº 001/2020

o Município de redenção, estado do Pará, informa que na data de 23 de 
março de 2022, será publicado na integra o Edital de convocação para Perícia 
Médica nº 001/2022 do concurso Público nº 001/2020, realizado pelo insti-
tuto Bezerra Nelson lTda - iViN, c.N.P.J. nº 08.197.465/0001-96, constando 
os nomes dos candidatos que deverão agendar sua perícia médica (exame 
admissional), via mensagem digitada no aplicativo de Whatsapp, pelo nú-
mero (94) 99257-2342, a partir do dia 24/03/2022 até o dia 07/04/2022, no 
horário das 08h30min às 13h30min, nos seguintes sites: Prefeitura Municipal 
de redenção - www.redencao.pa.gov.br, Diário Oficial dos Municípios do Pará 
- faMEP Erro! A referência de hiperlink não é válida., instituto Bezerra 
Nelson - iViN - https:institutovicentenelson.com.br e câmara Municipal de 
redenção-Pa, nesta última conforme prescrito no art. 74 da lei orgânica do 
Município. E para que não se alegue desconhecimento por quem de direito, é 
feito o presente Extrato. redenção-Pa, 22 de março de 2022. MarceLo 
FraNÇa BorGes - Prefeito Municipal.

Protocolo: 775264
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE RIO MARIA

.

eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº: 20220159 

oriGeM: toMada de PreÇos Nº 0001/2022 
Processo LicitatÓrio: Nº 009/2022-000001 coNTraTaNTE: PrEfEi-
TUra MUNiciPal dE rio Maria coNTraTada: VirGiNia dUarTE loPES 
NaSciMENTo EirEli, cNPJ/Mf nº 12.109.281/0001-02. oBJETo: contrata-
ção de empresa para execução de serviços de engenharia para a implantação 
de pontes de concreto armado nas estradas da zona rural do município de 
rio Maria-Pa. (ref.: convênio n.º 005/2022 SETraM/PMrM). Valor ToTal: 
r$ 2.756.792,25 (dois milhões, setecentos e cinquenta e seis mil, setecentos 
e noventa e dois reais e vinte e cinco centavos) ProGraMa dE TraBalHo: 
Prefeitura Municipal de rio Maria; Unidade: 12 - Secretaria Municipal de obras 
e Serviços Urbanos e rurais; ação: 26.782.0016.1-035 - aBErTUra E coN-
SErVaÇÃo dE ESTradaS, ViciNaiS, BUEiroS E PoNTES; Natureza da des-
pesa: 1.4.4.90.51.00.00 - 700 - obras e instalações. Estado: Unidade orça-
mentária: 29101; Programa de Trabalho: 26.782.1486.7430; Natureza da des-
pesa: 444042; fonte: 0124000000; origem: recurso Estadual; Plano interno: 
206coNViPrM; ação detalhada: 272337. ViGÊNcia: 21 de Março de 2022 a 31 
de dezembro de 2022 daTa da aSSiNaTUra: 21 de Março de 2022.

Protocolo: 775266


