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ou pendrive) gravação gratuita, na sede da pmc (setor de licitações), sito à 
avenida jarbas passarinho,01, bairro centro - curralinho/pa,  de 2ª a 6ª feira 
(dias úteis), das 8horas00minutos as 14horas00minutos.
informações: curralinholicitao@ygmail.com.br
obs; será cobrada uma taxa de r$ 60, 00 (sessenta reais) conforme dispõe 
o artigo 32 inciso 5° da lei n°. 8.666/93, caso a empresa solicite o edital na 
forma impressa.

clayton Brasil oliveira
comissão de licitação-Presidente

Protocolo: 865578

PreFeitUra MUNiciPaL de cUrraLiNHo/Pa
aViso de LicitaÇÃo

Processo Nº2028/2022- PMc
coNcorrÊNcia N° 3/2022-002/PMc

o Município de curralinho, através da Prefeitura Municipal de curralinho, 
com sede na aV Jarbas Passarinho, Bairro centro, através da comissão Per-
manente de licitação, TorNaM PÚBlico que, conforme autorização do Exce-
lentíssimo Senhor Prefeito Municipal, fará a abertura da concorrência: /PMc 
conforme abaixo:
oBJeto: a coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria Para EXEcUTar 
SErViÇoS dE coNclUSÃo dE coNSTrUÇÃo dE 02 (dUaS) crEcHES E 01 
(UMa) EScola, E coNSTrUÇÃo dE 02 (dUaS) EScolaS Na ZoNa UrBaNa 
E rUral do MUNicÍPio dE cUrraliNHo, ESTado do Pará.
criTÉrio dE JUlGaMENTo: Menor Preço .
rEGiME dE EXEcUÇÃo: Empreitada por preço unitário
aBErTUra: 22 de Novembro de 2022.
Horário: 10:00horas 30 minutos.
local: Prédio da Prefeitura Municipal de curralinho, sito á avenida Jarbas 
Passarinho , n°.01.diSPoNiBilidadE do EdiTal E SEUS aNEXoS: site do 
TcM http:// www.tcm.pa.gov.br (Geo obras) e presencialmente mediante 
apresentação de mídia (cd-r, dVd-r ou Pendrive) gravação gratuita, na sede 
da PMc (setor de licitações), sito à avenida jarbas passarinho,01, Bairro cen-
tro - curralinho/Pa, de 2ª a 6ª feira (dias úteis), das 8horas00minutos as 
14horas00minutos.
informações: curralinholicitao@ygmail.com.br
oBS; Será cobrada uma taxa de r$ 60, 00 (sessenta reais) conforme dispõe 
o artigo 32 inciso 5° da lei n°. 8.666/93, caso a empresa solicite o Edital na 
forma impressa.

clayton Brasil oliveira
comissão de licitação-Presidente

Protocolo: 865579
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE FARO

.

MUNicÍPo de Faro
eXtrato de ata de reGistro de PreÇos
ata de reGistro de PreÇos Nº 20221822 
Processo adMiNistratiVo Nº 20221822 

PreGÃo eLetrôNico srP nº 2022/18 
oBJeto: PrEGÃo ElETroNico Para rEGiSTro dE PrEÇoS Para a coN-
TraTaÇÃo dE EMPrESaS Para a aQUiSiÇÃo dE MEdicaMENToS HoSPi-
Talar, coNTroladoS, HiPErdia E farMacia BaSica Para aTENdEr aS 
NEcESSidadES do fMS dE faro, resolve registrar os preços da empresas 
Prado PHarMa EirEli - lTda, cNPJ: 04.389.760/0001-93, itens 1,2,3,4,6,8
,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,27,28,29,30,31,32,33
,34,35,36,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,49,50,51,53,54,55,56,57,58,59,6
0,62,63,65,67,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,
88,89,90,91,92,94,95,97,98,99,100,101,102,104,105,106,107,108,109,110
,111,112,113,114,115,116,117,118,119,121,122,123,124,125,127,128,129
,130 e 131 valor de r$ 1.728.798,00 (um milhão setecentos e vinte e oito mil 
setecentos e noventa e oito reais).data de assinatura: 27/09/2022.

eXtratos de coNtrato
coNtrato adMiNistratiVo Nº 2022181, originário da ata de re-
Gistro de PreÇos Nº 20221822. Processo adMiNistratiVo Nº 
20221822. PreGÃo eLetrôNico srP nº 2022/18. oBJETo: PrEGÃo 
ElETroNico Para rEGiSTro dE PrEÇoS Para a coNTraTaÇÃo dE EM-
PrESaS Para a aQUiSiÇÃo dE MEdicaMENToS HoSPiTalar, coNTro-
ladoS, HiPErdia E farMacia BaSica Para aTENdEr aS NEcESSidadES 
do fMS dE faro, coNTraTada Prado PHarMa EirEli - lTda, cNPJ: 
04.389.760/0001-93, coNTraTaNTE: fUNdo MUNiciPal dE SaÚdE dE 
faro, cNPJ: 12.403.819/0001-89, Valor Global r$ 1.728.798,00 (um milhão 
setecentos e vinte e oito mil setecentos e noventa e oito reais), doTaÇÃo 
orÇaMENTária: Exercício: 2022; data de assinatura: 27/09/2022.
a íntegra da ata e dos contratos estará disponível na sala da comissão Per-
manente de licitação, prédio da Prefeitura Municipal, localizada na rua dr. 
dionísio Bentes, s/nº - centro - cEP: 68.280-000 - faro-Pará. Site da Pre-
feitura Municipal de faro: https://faro.pa.gov.br/ Portal dos Jurisdicionados 
do Tribunal de contas dos Municípios do Estado do Pará - TcM/Pa: www.tcm.
pa.gov.br.
Maria ediLZa Farias FeiJo, secretária Municipal de saúde.

Protocolo: 865581

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE FLORESTA DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de FLoresta do araGUaia
aViso de LicitaÇÃo 

toMada de PreÇos Nº 003/2022/rePUBLicaÇÃo 
objeto: contratação de empresa especializada para construção de ponte de 
concreto armado sobre o rio Ema, medindo 12,00 x 5,00 metros, conforme con-
vênio nº 892735/2019/MaPa.  Nova data de abertura: 07/11/2022 ás 08:30hs. 
Edital retificado na íntegra disponível no endereço eletrônico: e www.floresta-
doaraguaia.pa.gov.br/categoria/licitacoes, e na sala da cPl no Prédio da PMfa, 
das 8:00 às 12:00 horas. cel.: (94) 98405 2640. Mojorri c. s. a. santiago 
- Prefeita.

Protocolo: 865583
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE GOIANÉSIA DO PARÁ

.

eXtrato de terMo de reaLiNHaMeNto de PreÇo
1º termo de realinhamento de preços aos contratos nº 20220149, oriundo 
do Pregão Eletrônico PE Nº 03/2022-PMGP. fica alterado o valor unitário dos 
itens: filé de peito de R$ 12,90 para R$ 21,05, farinha de tapioca de R$ 3,22 
para r$ 4,55 e arroz branco tipo 1 de r$ 3,50 para r$ 4,74. Francisco david 
Leite rocha. Prefeito Municipal.

Protocolo: 865584
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE IGARAPÉ-MIRI

.

PreFeitUra MUNiciPaL de iGaraPÉ Miri
eXtrato de coNtratos

origem: Pregão eletrônico srP nº 025/2022; objeto: registro de preço 
para futura e eventual contratação de empresa para prestação de Serviços de 
locação de Veículos, tipo Máquinas Pesadas sem combustível, com condutor 
e manutenção geral dos veículos por conta da contratada para atender as 
necessidades da Prefeitura Municipal de igarapé-Miri/Secretarias Municipais.
contrato administrativo Nº 025.1/2022-PE-SrP-PMi. contratada: EMPrESa 
NicolaS G. dE MacEdo & cia lTda, (04.551.555/0001-82), Valor Global r$ 
698.742,72 Vigência: 90 dias a contar de 18/10/2022. contratante: Prefeitu-
ra Municipal de igarapé-Miri, ordenador: roberto Pina oliveira.
contrato administrativo Nº 023.2/2022-Pe-srP-PMi, contratada: fENiX 
coNSTrUÇÕES E locaÇÕES dE MaQUiNaS lTda, (38.090.360/0001), Valor 
Global r$ 105.600,00. Vigência: 90 dias a contar de 18/10/2022. contra-
tante: Prefeitura Municipal de igarapé-Miri, ordenador: roberto Pina oliveira.

roberto Pina oliveira
Prefeito Municipal de igarapé-Miri.

Protocolo: 865586

secretaria MUNiciPaL de edUcaÇÃo de iGaraPÉ-Miri/Pa
eXtrato de terMo aditiVo

esPecie: 1° Termo aditivo 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, Empre-
sa: fErrEira & PaNToJa coNSUlToria E coNSTrUÇÃo lTda-EPP, cNPJ 
n° 14.699.252/0001-65; Prazo de Execução da obra de 19/09/2022 até 
21/11/2022. ordenador: Janílson fonseca oliveira.

Janílson Fonseca oliveira
Secretario Municipal de Educação

Protocolo: 865587
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE MAGALHÃES BARATA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de MaGaLHÃes Barata
eXtrato de reGistro de PreÇo 

reGistro de PreÇos Nº 20220382 
Pregão eletrônico Para registro de Preços nº 012/2022. objeto: registro Ser-
viços de Manutenção em Bombas d, água com reposição de Peças eaquisição 
de Bombas, objetivando atender as necessidades da Secretariamunicipal de 
obras e Secretaria Municipal de educação de Magalhãesbarata Pará.consi-
derando Tratar-Se de licitação na Modalidade Pregão eletrônico, Tipo Menor 
Preço Por item, Tornamos Público o extrato da ata de registro de Preços, re-
ferente à licitação Supracitada Tendo Seu Valor registrado da Seguinte for-
ma: J.c.P. Prado comercio eirelicnpj nº 21.254.778/0001-05r$231.619,92, 


