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PREFEITURA MUNICIPAL
DE PACAJÁ

.

MUNicÍPio de PacaJÁ/ estado do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo

toMada de PreÇos Nº tP 004/2022-FMe
o MUNiciPio de PacaJÁ, torna público para conhecimento dos interes-
sados que fará realizar licitação, na seguinte modalidade e características:
ModaLidade: toMada de PreÇos Nº 004/2022-FMe
tiPo: MeNor PreÇo GLoBaL.
oBJeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Para EXEcUÇao 
dE SErViÇoS dE ENGENHaria oBraS dE coNSTrUÇao do MUro da 
QUadra coBErTa da EScola MUNiciPal cEcilia MErEllES da Vila 
araTaÚ do MUNiciPio dE PacaJa/Pa a 22KM da SEdE do MUNicÍPio 
dE PacaJá/Pa.
aBertUra das ProPostas e sessÃo de disPUta: 
dia 19 de abril de 2022, às 08h00Min. Na sede da Secretaria Municipal 
de Educação - 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 solicitado pelo e-mail 
semedlicitacao2021@gmail.com ou adquiridos pelo site do portal de trans-
parência do município https://pacaja.pa.gov.br/na aba direita: Editais e 
contratos de liciTaÇÕES.

Pacajá/Pa, 01 de abril de 2022
MarK JoNNY saNtos siLVa

SEcrETário MUNiciPal dE EdUcaÇÃo

Protocolo: 780734

PreFeitUra MUNiciPaL de PacaJÁ
aViso de HoMoLoGaÇÃo e adJUdicaÇÃo

toMada de PreÇo N° 002/2022-PMP
aviso de Homologação e adjudicação. Modalidade: toMada de Pre-
Ço nº 002/2022-PMP. Sendo seu objeto: contratação de empresa espe-
cializada para execução de serviços de engenharia obras de implantação 
da praça, vila Bom Jardim no município de Pacajá - Pa - à 50 km da cidade, 
contendo: serviços preliminares, elétrica geral, pavimentação, ornamen-
tação, quiosques, urbanismo, serviços diversos, de acordo com as espe-
cificações e informações técnicas constantes dos anexos integrantes do 
edital, bem como outras informações contidas ainda em conformidade com 
os projetos anexos ao projeto básico. Vencedor: l. da SilVa doS aNJoS 
coNSTrUTora EirEli, cNPJ: 13.773.721/0001-86, com o valor total de 
r$ 2.049.853,59 (dois milhões, quarenta e nove mil oitocentos e cinquenta 
e três reais e cinquenta e nove centavos), conforme mapa comparativo 
anexado aos autos. Homologo a licitação na forma da lei nº 8.666/93.

aNdre rios de reZeNde, Prefeito Municipal
PacaJá - Pa, 01 de abril de 2022.
reVeLiNo LoPes de soUsa

Presidente da comissão Permanente de licitação

Protocolo: 780735
.
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE PALESTINA DO PARÁ

.

aViso de LicitaÇÃo
o Município de Palestina do Pará comunica aos interessados que rea-
lizará no dia 25/04/2022 às 08h:30min (horário de Brasília), licitação 
na modalidade Tomada de Preço: TP/2022.002-fMS, tipo Menor Preço glo-
bal com objeto: contratação de empresa para construção de um Posto de 
Saúde no Posto Jarbas Passarinho (Posto fiscal) localizado na zona rural do 
município de Palestina do Pará-Pa. o edital estará disponível, na Prefeitura, 
sala de licitações, no sítio do Portal da Transparência (www.palestinado-
para.pa.gov.br), Geoobras do TcM-Pa e pelo e-mail: cplpalestinadopara@
hotmail.com.
o Município de Palestina do Pará comunica aos interessados que 
realizará no dia 25/04/2022 às 14h:30min (horário de Brasília), 
licitação na modalidade Tomada de Preço: TP/2022.003-fMS, tipo Menor 
Preço global com objeto: contratação de Empresa para construção de um 
Posto de Saúde na Vila rio Mar localizada na zona rural do município de 
Palestina do Pará-Pa. o edital estará disponível, na Prefeitura, sala de lici-
tações, no sítio do Portal da Transparência (www.palestinadopara.pa.gov.
br), Geoobras do TcM-Pa e pelo e-mail: cplpalestinadopara@hotmail.com.

roberval alves rodrigues
Presidente cPl.

Protocolo: 780736
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE PARAGOMINAS

.

aViso de LicitaÇÃo  
PreGÃo eLetrÔNico n° 9/2021-00078 
Para sisteMa de reGistro de PreÇos 
coM cota reserVada Para Mes e ePPs. 

objeto: aquisição de material e equipamentos hospitalares, outros ma-
teriais de consumo e equipamentos de utensílios domésticos, objetivando 
atender a Secretaria Municipal de Saúde e Seus Programas, Hospital Mu-
nicipal e Unidade de Pronto atendimento-UPa. Nova abertura: 19/04/2022 
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: 05/04/2022. simone rodrigues deziderio - Pregoeira. 
Portaria n° 04/2022-GPP.

aViso de sUsPeNsÃo 
Por coNVeNiÊNcia da adMiNistraÇÃo, 

Fica sUsPeNso o Processo LicitatÓrio 
PreGÃo eLetrÔNico N° 9/2021-00099 
Para sisteMa de reGistro de PreÇos 

objeto: locação de sistema de som e iluminação, telão de led, gerador de 
energia, banheiros químicos, palco, camarote, camarim e tenda e contra-
tação de serviços de ornamentação, audiovisual, segurança, arbitragem, 
show pirotécnico e piromusical, para atendimento das ações constantes no 
calendário cultural e esportivo do Município de Paragominas realizadas ou 
apoiadas pela Secretaria Municipal de cultura, Turismo, desporto e lazer. 
Tendo a sua Nova abertura marcada para o dia 18/04/2022 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: 05/04/2022. diego Guimarães Vieira - Pregoeiro. Portaria n° 
04/2022-GPP.

Protocolo: 780737
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE PORTEL

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PorteL
aViso de LicitaÇÃo

carta coNVite
Processo adMiNistratiVo Nº 02403001/22
Processo LicitatÓrio N° 1/2022-2803001

o secretaria Municipal de saúde, leva ao conhecimento dos interessa-
dos, que realizará no dia 13/04/2022, às 08h30min, na sede da Prefeitura 
Municipal, licitação na modalidade de carTa coNViTE, tipo menor preço, 
em regime de empreitada global, com vistas na contratação de Empresa 
de Engenharia para Executar os Serviços de reforma de Unidade Básica 
de Saúde cidade Nova do Município de Portel/Pa, conforme projetos e pla-
nilhas orçamentárias, neste município. Íntegra dos Editais e informações 
estarão disponíveis a partir da Publicação na Sala da cPl, Prédio da Prefei-
tura Municipal de Portel/Pa, av. duque de caxias, 803 - centro, Portel - Pa, 
68480-000, de segunda a sexta-feira no horário de 08h30min as 12h00min 
ou no endereço eletrônico: e-mail: licitaportel2021@gmail.com, https://
portel.pa.gov.br/categoria/licitacoes/  e http://geoobras.tcm.pa.gov.br

Protocolo: 780791
.
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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 PreseNciaL srP Nº 9/2022-240305, tipo menor 
preço por item, abertura dia 19/04/2022, às 10:00hmin, horário local. ob-
jeto: registro de Preços Para aquisição de diversos Materiais de consumo: 
Material de Expediente, Suprimentos de informática, Jogos, Brinquedos, 
copa e cozinha, Material didático, artigos de armarinho, e Material Espor-
tivo, para atender as necessidades das Secretarias e fundos Municipais da 
Prefeitura de Prainha/Pa. retirada do edital na Sala de licitação da Prefei-
tura 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 e https://www.prainha.pa.gov.br e https://www.tcm.
pa.gov.br/. davi Xavier de Moraes - Prefeito Municipal.


