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13.234,80 (treze mil, duzentos e trinta e quatro reais e oitenta centavos). 
vigência 22/08/2022 a 22/08/2023; contrato nº 2022220825. contra-
tante: fundo Municipal de educação. contratado: r dos santos Nogueira, 
cNPJ: 34.714.441/0001-77. valor global r$8.266,29 (oito mil, duzentos 
e sessenta e seis reais e vinte e nove centavos). vigência 22/08/2022 
a 22/08/2023; contrato nº 2022220826. contratante: fundeb. contra-
tado. r dos santos Nogueira, cNPJ: 34.714.441/0001-77. valor global 
r$ 8.263,39 (oito mil, duzentos e sessenta e três reais e trinta e nove 
centavos). vigência 22/08/2022 a 22/08/2023; contrato nº 2022220827. 
contratante: fundo Municipal de Meio ambiente. contratado. r dos santos 
Nogueira, cNPJ: 34.714.441/0001-77. valor global r$ 6.617,40 (seis mil, 
seiscentos e dezessete reais e quarenta centavos). vigência 22/08/2022 
a 22/08/2023; contrato nº 2022220828. contratante: fundo Municipal do 
direito da criança e do adolescente. contratado: r dos santos Nogueira, 
cNPJ: 34.714.441/0001-77. valor global r$ 1.538,10 (um mil, quinhentos 
e trinta e oito reais e dez centavos). vigência 22/08/2022 a 22/08/2023.
EXtratos dE tErMos aditivos. EsPÉciE: 1º aditivo ao contrato nº 
2021230801, referente ao Pregão n° 029/2021. o presente termo aditivo 
objetiva a prorrogação do prazo de vigência do contrato de 23 de agosto 
de 2022até 23 de fevereiro de 2023, nos termos do art. 57, inciso ii, da 
lei federal nº 8.666/93, contratante: Prefeitura Municipal de capitão Poço. 
contratada: c. d. costa Eireli, cNPJ: 23.465.147/0001-52
ESPÉCIE: 1º aditivo ao contrato Nº 2021210802, referente ao Pregão n° 
029/2021. o presente termo aditivo objetiva a prorrogação do prazo de 
vigência do contrato de 23 de agosto de 2022 até 23 de fevereiro de 2023, 
nos termos do art. 57, inciso ii, da lei federal nº 8.666/93, contratante: 
fundo Municipal de Educação de capitão Poço. contratada: ff comércio E 
locação de automoveis Eireli, cNPJ: 12.625.256/0001-73
ESPÉCIE: 1º aditivo ao contrato Nº 2021230803, referente ao Pregão n° 
029/2021. o presente termo aditivo objetiva a prorrogação do prazo de 
vigência do contrato de 23 de agosto de 2022 até 23 de fevereiro de 2023, 
nos termos do art. 57, inciso ii, da lei federal nº 8.666/93, contratante: 
fundo Municipal de saúde de  capitão Poço. contratada: ff comércio E 
locação de automoveis Eireli, cNPJ: 12.625.256/0001-73
ESPÉCIE: 1º aditivo ao contrato Nº 2021230804, referente ao Pregão n° 
029/2021. o presente termo aditivo objetiva a prorrogação do prazo de 
vigência do contrato de 23 de agosto de 2022 até 23 de fevereiro de 2023, 
nos termos do art. 57, inciso ii, da lei federal nº 8.666/93, contratante: 
fundo Municipal de assistência social e cidadania. contratada: ff comér-
cio E locação de automoveis Eireli, cNPJ: 12.625.256/0001-73
ESPÉCIE: 1º aditivo ao contrato Nº 2021230805, referente ao Pregão n° 
029/2021. o presente termo aditivo objetiva a prorrogação do prazo de 
vigência do contrato de 23 de agosto de 2022 até 23 de fevereiro de 2023, 
nos termos do art. 57, inciso ii, da lei federal nº 8.666/93, contratante: 
Prefeitura Municipal de capitão Poço. contratada: ff coMÉrcio E locação 
de automoveis Eireli, cNPJ: 12.625.256/0001-73
ESPÉCIE: 1º aditivo ao contrato Nº 2021230806, referente ao Pregão n° 
029/2021. o presente termo aditivo objetiva a prorrogação do prazo de 
vigência do contrato de 23 de agosto de 2022 até 23 de fevereiro de 2023, 
nos termos do art. 57, inciso ii, da lei federal nº 8.666/93, contratante: 
fundo Municipal de Meio ambiente. contratada: ff comércio e locação de 
automoveis Eireli, cNPJ: 12.625.256/0001-73.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA
RETIFICAÇÃO

Publicado no Diário Oficial do Estado do Pará, no dia 22/08/2022, pg. 
99. AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO 002/2022-SEMAIC. 
ONDE SE LÊ: as propostas comerciais serão recebidas a partir das 09h00m 
do dia 02/09/2022 até as 11h00m do dia 02/09/2022, por meio do ende-
reço www.portaldecompraspublicas.com.br, onde se encontra o link “regis-
tro de proposta”, podendo os interessados cadastrar ou substituir propos-
tas no sistema eletrônico; as propostas serão abertas às 11h30m do dia 
04/05/2022 (horário de brasília). LEIA-SE: as propostas comerciais serão 
recebidas a partir das 09h00m do dia 22/08/2022 até as 11h00m do dia 
02/09/2022, por meio do endereço www.portaldecompraspublicas.com.br, 
onde se encontra o link “registro de proposta”, podendo os interessados ca-
dastrar ou substituir propostas no sistema eletrônico; as propostas serão 
abertas às 11h30m do dia 02/09/2022 (horário de brasília). demais infor-
mações permanecem inalterada. conceição do araguaia-Pa, 22 de agosto 
de 2022. Heloisa Mendes Sousa Francisco. Presidente da CPL.
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DE GOIANÉSIA DO PARÁ
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AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº CP 01/2022-PMGP
A Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará - PA, através da comis-
são Permanente de licitação torna público para conhecimento dos interes-
sados que estará realizando licitação na modalidade concorrência, do tipo 
Menor Preço global, objetivando a contratação de empresa para execução 

de prolongamento da av. tancredo neves no município de goianésia do 
Pará - Pa, conforme convênio nº 233/2022, processo nº 2021/792462 fir-
mado entre a secretaria de estado de desenvolvimento urbano e obras 
públicas - sEdoP e prefeitura municipal de goianésia do Pará. abertura 
em 22/09/2022 as 09hs00min. as sessões públicas de julgamento serão 
realizadas nas dependências da Prefeitura Municipal, na sala da comissão 
Permanente de licitação - cPl, situada na rua Pedro soares, s/N, colegial, 
no dia, hora e local citados neste aviso, em que serão recebidos os enve-
lopes de proposta e habilitação. o Edital e seus anexos estão à disposição 
de interessados no mesmo endereço para consulta gratuita, de 2ª a 6ª, 
das 08:00 ás 12:00 horas. Esclarecimento adicional no mesmo endereço, 
através do E-mail: cplpmgp@gmail.com e https://www.tcm.pa.gov.br/por-
tal-do-jurisdicionado/sistema/geo-obras.  MARCIO ANDERSON COSTA E 
SOUZA. Presidente da CPL.

Protocolo: 842978

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Espécie: 5º termo aditivo de prazo de 05 (cinco) meses a partir de 
01/09/2022 aos contratos nº 20200134 e 20200135, oriundos da con-
corrência nº 3/2019-02-PMgP. Francisco David Leite Rocha, Prefeito 
Municipal.

Protocolo: 842979
.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE IGARAPÉ-MIRI

.

  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-MIRI

AVISO DE LICITAÇÃO
CARTA CONVITE 002/2022-SEMSA/CPL-CC

A Prefeitura Municipal de Igarapé Miri, por meio da secretaria Mu-
nicipal de saúde, torna público que realizará licitação: carta convite nº 
002/2022-sEMsa/cPl-cc, para reforma e ampliação do centro de Especia-
lidade flor do Miriti. abertura da sessão dia 29/08/2022 às 9h30. Mais infor-
mações no e-mail: cpl.igmiri.pa@gmail.com. igarapé-Miri (Pa), 22 de agosto 
de 2022. Nazianne Barbosa Pena - Secretaria Municipal de Saúde.
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE ITAITUBA
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CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 008/2022-CP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº083/2022

Objeto: contratação de empresa especializada para construção de obras 
de artes na Estrada transgarimpeira, no Município de itaituba-Pa. tipo: 
Menor Preço global. data de abertura: 23/09/2022, às 10:00 hora local. 
acesso ao edital: www.tcm.pa.gov.br e www.itaituba.pa.gov.br; informa-
ções/solicitações referente ao edital: dicoM, e-mail: licita2017.itb@gmail.
com, localizada na rod. transamazônica c/ 10ª rua anexo ao ginásio Mu-
nicipal de itaituba-Pa. À Comissão.
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RETIFICAÇÃO  
EXTRATO DE TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO N° 18.347/2022-PMM-CEL/SEVOP/PMM. 
Objeto: coNtrataÇÃo dE EMPrEsa coM vistas a PrEstaÇÃo dE sEr-
viÇos gráficos EM baNNErs E faiXas; aQUisiÇÃo dE MatEriais dE 
EXPEdiENtE; caMisEtas, tEcidos E viaMENtos; baNdEiras E Mas-
TROS; DESTINADOS AOS EVENTOS ALUSIVOS À SEMANA DA PÁTRIA, 
coordENados PEla sEcrEtaria MUNiciPal dE EdUcaÇÃo - sEMEd. 
Publicado na ioEPa dia 19.08.2022 - Protocolo: 841853. Onde se lê: PrE-
gÃo PrEsENcial Nº 047/2022-cEl/sEvoP/PMM. Leia-se: PrEgÃo PrE-
sENcial Nº 054/2022-cEl/sEvoP/PMM.

Protocolo: 842982

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2022-CEL/SEVOP/PMM, 

PROCESSO N° 19.558/2022-PMM - Tipo Menor Preço. Data da Ses-
são: 05/09/2022 - 09h (horário local). objeto: coNtrataÇÃo dE 
EMPrEsa EsPEcialiZada Para PrEstaÇÃo dE sErviÇos MÉdicos 
EsPEcialiZados EM UNidadE dE tEraPia iNtENsiva - Uti (MÉdico 
iNtENsivista/coordENador, MÉdico iNtENsivista rotiNEiro E 


