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2018 aplicando-se, subsidiariamente, a lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, 
e as exigências estabelecidas neste edital. lei complementar nº 123/06 e 
147/2014, e demais legislação pregão eletrônico SrP nº 9/2022-043 PMEc.  
objeto: futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de re-
carga de gás liquefeito de petróleo - GLP envasado em botijão de 13kg (refil), 
carga de gás com botijão e fornecimento de água mineral, para atender as 
necessidades da prefeitura, secretarias e fundos do município de Eldorado do 
carajás - Pa. abertura 28/09/2022 08hs00min. o mesmo encontra disponível 
nos site do TcM-Pa  E Portal da Transparência e Prefeitura municipal de Eldo-
rado dos carajás https://www.eldoradodocarajas.pa.gov.br/portal-da-trans-
parencia , será realizado através do portal www.portaldecompraspublicas.
com.br. tiago Pereira costa Pregoeiro Municipal.

Protocolo: 852907

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE IGARAPÉ-MIRI

.

PreFeitUra MUNiciPaL de iGaraPe Miri
eXtrato de coNtrato

origem: diSPENSa dE liciTaÇÃo Nº 022/2022-PMi/SEMEd-d. objeto: lo-
cação de imóvel para funcionamento da Escola do rio Pindobal, para atender 
as necessidades da Secretaria Municipal de Educação. ViGÊNcia: 09 me-
ses a contar de 30/08/2022 até 30/05/2023. contratado: daNiEl da coS-
Ta lUcaS, cPf: 000.453.622-38. contrato nº 022.1/2022-PMi/SEMEd-d 
contratante: Secretaria Municipal de Educação de igarapé-Miri; valor global: 
r$8.100,00. ordenador: Janilson oliveira Fonseca.

roberto Pina oliveira
Prefeito Municipal

Janilson oliveira Fonseca
Secretario Municipal de Educação

Protocolo: 852909

PreFeitUra MUNiciPaL de iGaraPe Miri
secretaria MUNiciPaL de edUcaÇÃo

eXtrato de terMo aditiVo de acrÉsciMo e sUPressÃo
esPecie: 1° Termo aditivo de acréscimo e supressão referente ao contrato nº 
004.1/2021-PMi-TP-SEMEd, oriundo da Tomada de Preço N°004/2021-PMi-
TP-SEMEd objeto: contratação de Pessoa Jurídica para construção da Escola 
do anapú, Empresa: fErrEira & PaNToJa coNSUlToria E coNSTrUÇÃo 
lTda-EPP, cNPJ n° 14.699.252/0001-65; Valor Global: r$2.595.606,43 após 
o acréscimo de r$3.106.070,55 no contrato. ordenador: Janílson Fonseca 
oliveira.

Protocolo: 852910
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE IPIXUNA DO PARÁ

.

aViso de LicitaÇÃo 
toMada de PreÇos Nº 025/2022-tP

a PreFeitUra MUNiciPaL de iPiXUNa do ParÁ, através do fUNdo 
dE MaNUT. E dES. da EdUcaÇÃo BáSica-fUNdEB, por intermédio da co-
missão de licitação, torna público que fará realizar licitação na modalidade 
ToMada dE PrEÇoS, tipo menor preço, para coNTraTaÇÃo dE EMPrESa 
dE ENGENHaria Para coNSTrUÇÃo dE UMa Sala dE aUla E MUroS EM 
EScolaS do MUNiciPio dE iPiXUNa do Pará, coNforME MEMorial 
dEScriTiVo, PlaNilHaS E croNoGraMa fiSico fiNaNcEiro. abertura: 
05/10/2022, às 09h00min. integra dos editais e informações disponíveis na 
PMiP, sala da cPl sito na TV cristóvão colombo, s/n, centro, ipixuna do Pará/
Pa, de segunda a sexta-feira, no horário de 08h00min às 12h00min. E no site: 
www.ipixunadopara.pa.gov.br.

GLaUcia da coNceiÇÃo saNtaNa rodriGUes da siLVa
SEcrETária dE EdUcaÇÃo

Protocolo: 852911
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE ITAITUBA

.

 
PreGÃo eLetrÔNico Nº 051/2022-Pe.

Processo adMiNistratiVo Nº 092/2022.
objeto: aquisição de pães, bolos e lanches para atender a demanda dos 
fundo Municipal de Educação, assistência Social, Saúde e Município de itai-
tuba-Prefeitura Municipal. Tipo: Menor preço por item. data de abertura: 
27/09/2022, as 10:00 hora local. acesso ao edital: www.portaldecompras-
publicas.com.br, www.tcm.pa.gov.br e www.itaituba.pa.gov.br; informações: 
dicoM, localizada na rod. Transamazônica c/ 10ª rua, anexo ao Ginásio Mu-
nicipal de itaituba-Pa. ronison aguiar Holanda, Pregoeiro.

Protocolo: 852912

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE JACAREACANGA

.

aViso de LicitaÇÃo: 
PreGÃo eLetrÔNico Nº 032/2022/PMJ/srP/Pe

a Prefeitura Municipal de Jacareacanga-Pa, comunica aos interessados 
que realizará no dia 28/09/2022, às 08:30h(horário de Brasília), licitação sob 
modalidade Pregão Eletrônico nº 032/2022/PMJ/SrP/PE, tipo menor preço 
por item, objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS Para fUTUra aQUiSiÇÃo dE EX-
TiNTorES dE iNcÊNdio NoVoS E SEUS acESSÓrioS, faBricadoS  dE 
acordo coM aS NorMaS TÉcNicaS EM ViGor (aBNT/iNMETro), BEM 
coMo SErViÇoS dE rEcarGa, Para aTENdEr aS NEcESSidadES doS 
fUNdoS, SEcrETariaS E PrEfEiTUra MUNiciPal dE JacarEcaNGa/Pa. o 
edital estará disponível nos sites do Município, https://jacareacanga.pa.gov.
br/categoria/licitacoes/, https://www.portaldecompraspublicas.com.br, Mural 
de licitações do TcM-Pa e pelo e-mail jacareacangacpl21@gmail.com.

sebastião aurivaldo Pereira silva-Prefeito
Protocolo: 852915

,

PREFEITURA MUNICIPAL
DE LIMOEIRO DO AJURU

.

PreFeitUra MUNiciPaL de LiMoeiro do aJUrU
aViso de HoMoLoGaÇÃo 

cHaMada PÚBLica Nº 002/2022-PMLa 
objeto: aquisição de Gêneros alimentícios da agricultura familiar e do Empre-
endedor familiar rural, destinado ao atendimento do Programa Nacional da 
alimentação Escolar (Pnae). onde Sagrou Vencedoras a cooperativa: coope-
rativa agrícola resistencia de cametá, cnpj: 00.760.735/0001-13, declarada 
Vencedora do certame, Pelo Valor Global de r$ 63.908,00 (sessenta e três mil 
novecentos e oito reais)Pelo Que Homologo o resultado final. alcides abreu 
Barra - Prefeito Municipal.

eXtratos de coNtratos 
oriGeM: cHaMada PUBLica Nº 02/2022/PMLa 

objeto: aquisição de Gêneros alimentícios da agricultura familiar e do Em-
preendedor familiar rural, destinado ao atendimento do Programa Nacional 
da alimentação Escolar (Pnae). coNTraTo Nº 1409001/2022 - Semed/Pmla. 
data da assinatura: 14 de Setembro de 2022. Vigência do contrato: 14 de 
setembro a 31 de dezembro de 2022. contratante: Secretaria Municipal de 
Educação, cnpj nº 05.105.168/0001-85. contratada: cooperativa agrícola 
resistencia de cametá - cart, inscrita no cnpj nº 00.760.735/0001-13. Valor: 
r$ 63.908,00 (sessenta e três mil novecentos e oito reais).

Protocolo: 852916
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ

.

aViso de aBertUra de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 093/2022-cPL/PMM 

Processo Nº 21.820/2022-PMM, Tipo: Menor Preço por item. Modo de 
disputa: aBErTo/fEcHado. data do certame: 29/09/2022. Horário: 09:00 
(horário de Brasília-df). objeto aQUiSiÇÃo dE 1 (UM) caSTraMÓVEl Para 
o cENTro dE coNTrolE ZooNoSES, E aQUiSiÇÃo dE 3 (TrÊS) VEÍcUloS 
dE PaSSEio Para aS UNidadES BáSicaS dE SaÚdE (ENfErMEira ZEZiNHa, 
HiroSHi MaTSUda E laraNJEiraS. UaSG: 927495. Íntegra do Edital no site: 
https://www.gov.br/compras/pt-br/, informações: Sala da cPl/PMM - edifício 
Ernesto frota, situada na avenida VP 08, folha 26, Quadra 07, lote 04-subso-
lo, Bairro: Nova Marabá, cEP: 68.509-060, Marabá, Pará. Telefone: (94) 3322-
1646, das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 18h00min ou pelo e-mail: 
licitacao@maraba.pa.gov.br. Marabá (Pa), 14/09/2022.rodriGo soUsa Bar-
ros - Pregoeiro cPL/PMM. Portaria nº 831/2022-GP.

Protocolo: 852937

eXtrato de HoMoLoGaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico (srP) nº 081-2022-cPL/PMM 

Processo Licitatório nº 17.374/2022-PMM. objeto: rEGiSTro dE PrE-
ÇoS Para EVENTUal aQUiSiÇÃo dE MaTEriaiS E EQUiPaMENToS Para 
foMENTar a aGroiNdÚSTria No MUNicÍPio dE MaraBá. UaSG: 925213 
onde sagraram vencedoras as empresas coMErcial VaNGUardEira EirEli 
inscrita no cNPJ sob nº 10.942.831/0001-36, vencedora do item: 03 perfa-
zendo o valor total de r$ 45.333,00 (Quarenta e cinco mil trezentos  e trinta e 
três reais), coMBraS coMErcial dE MaTErial PErMaNENTE E dE coNSU-
Mo lTda inscrita no cNPJ sob nº 18.873.549/0001-56, vencedora dos itens: 
05, 06, 07 perfazendo o valor total de r$ 61.546,00 (Sessenta e um mil qui-


