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..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CURRALINHO

.

PreFeitUra MUNiciPaL de cUrraLiNHo/Pa
aViso de LicitaÇÃo

Processo Nº2025/2022- PMc
toMada de PreÇo N°. 2/2022-007-/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 Tomada de Preço N°. 
2/2022-007 /PMc conforme abaixo:
oBJeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria Para EXEcUTar SEr-
ViÇoS dE coNSTrUÇÃo dE 03 (TrÊS) EScolaS PadrÃo coM TrÊS SalaS 
dE aUla Na ZoNa rUral do MUNicÍPio dE cUrraliNHo, ESTado do Pará,
criTÉrio dE JUlGaMENTo: Menor Preço Global.
rEGiME dE EXEcUÇÃo: Empreitada.
aBErTUra: 21 de oUTUBro de 2022.
Horário: 09:00horas 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 mí-
dia (cd-r, dVd-r 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.

curralinho/Pa, 03 de outubro de 2022.
clayton Brasil oliveira

comissão de licitação-Presidente
Protocolo: 860981

.
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE FLORESTA DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de FLoresta do araGUaia
aViso de HoMoLoGaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico N° 018/2022 
objeto: aquisição de insumos (cimento, areia, Brita e Placa de obra) 
para obra de pavimentação em blokret sextavados nas Vilas: ametista e 
Bom Jesus no Município de floresta do araguaia, conforme convênio nº 
134/2022, firmado entre o Estado do Pará, através da Secretaria de Es-
tado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas - SEdoP e o Município 
de floresta do araguaia/Pa. Homologado em: 28/09/2022. Vencedor(es): 
T r Nascimento ferreira & cia ltda, cNPJ: 39.355.824/0001-10. Valor r$ 
662.808,15. Mojorri c. s. a. santiago - Prefeita.

Protocolo: 860982
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE IGARAPÉ-MIRI

.

PreFeitUra MUNiciPaL de iGaraPÉ-Miri
secretaria MUNiciPaL de saÚde

eXtrato de coNtrato
Processo Nº: 2022/011-d coNTraTo Nº 058/2022-cPl-SEMSa-d oBJETo 
coNTraTaÇÃo EMErGENcial dE PESSoaS fÍSicaS/JUrÍdicaS Para PrES-
TaÇÃo dE SErViÇoS MÉdicoS (clÍNico GEral). coNTraTaNTE: SEcrE-
Taria MUNiciPal dE SaÚdE cNPJ: 11.373.369/0001-66 EMPrESa: riBEiro 
E riBEiro SErViÇoS MÉdicoS lTda cNPJ: 25.405.921/0001-65 Valor: r$ 
780.000,00 ViGÊNcia do coNTraTo: 01/09/2022 a 28/02/2023. Nazianne 
Barbosa Pena - secretária Municipal de saúde.

Protocolo: 860983
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE JACAREACANGA

.

aViso de LicitaÇÃo: 
PreGÃo PreseNciaL Nº 021/2022/pmj/srP/PP

a Prefeitura Municipal de Jacareacanga-Pa, comunica aos interessados 
que realizará no dia 20/10/2022, às 09:00h (horário de Brasília), licitação sob 
modalidade Pregão Presencial nº 021/2022/PMJ/SrP/PP, tipo menor preço por 
item, objeto: rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra E EVENTUal coNTraTa-

ÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada EM locaÇÃo dE TraTor ESTEira, Para 
aTENdiMENTo daS NEcESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal dE UrBa-
NiZaÇÃo, TraNSPorTE E liMPEZa UrBaNa do MUNicÍPio dE JacarEa-
caNGa-Pa. o edital estará disponível nos sites do Município, https://jacarea-
canga.pa.gov.br/categoria/licitacoes/, https://www.portaldecompraspublicas.
com.br, Mural de licitações do TcM-Pa e pelo e-mail jacareacangacpl21@
gmail.com. abel Lima da silva-Pregoeiro.

Protocolo: 860985

aViso de LicitaÇÃo: 
PreGÃo eLetÔNico Nº 033/2022/pmj/srP/Pe

a Prefeitura Municipal de Jacareacanga-Pa, comunica aos interessados 
que realizará no dia 20/10/2022, às 08:30h (horário de Brasília), licitação 
sob modalidade Pregão Eletrônico nº 033/2022/PMJ/SrP/PE, tipo menor pre-
ço por item, objeto: rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra coNTraTaÇÃo dE 
SErViÇoS coNTÍNUoS dE TraNSPorTE dE ProfESSorES, SErVidorES 
adMiNiSTraTiVoS E PoPUlaÇÃo iNdÍGENa EM GEral, dESTiNadoS a 
SEcrETaria dE EdUcaÇÃo, SEcrETariaS E PrEfEiTUra MUNiciPal dE 
JacarEacaNGa-Pa. o edital estará disponível nos sites do Município, https://
jacareacanga.pa.gov.br/categoria/licitacoes/, https://www.portaldecompras-
publicas.com.br, Mural de licitações do TcM-Pa e pelo e-mail jacareacanga-
cpl21@gmail.com. abel Lima da silva-Pregoeiro.

Protocolo: 860986
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ

.

coNtrato adMiNistratiVo Nº 495/2022-FMs/PMM 
Processo administrativo nº 23.638/2021-PMM autuado na modalida-
de, Pregão eletrônico (srP) Nº 127/2021-cPL/PMM. objeto do con-
trato: aquisição de materiais permanentes e hospitais de Marabá (HMM/HMi) 
e unidades vinculadas ao fundo Municipal de Saúde. Empresa: HiPErfar 
MaTEriaiS HoSPiTalar E MEdicaMENToS lTda, inscrita no cNPJ sob nº 
36.028.477/0001-22. Valor: r$ 2.863,50 (doiS Mil, oiTocENToS, ciN-
QUENTa rEaiS E ciNQUENTa cENTaVoS). dotações orçamentárias: 10 302 
0012 2.055 atenção Média e alta complexidade - Mac/SiH, Elemento de 
despesas: 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente. daTa da aS-
SiNaTUra 30 de setembro de 2022. MoNica BorcHart NicoLaU - se-
cretária Municipal de saúde - iNteriNa de Marabá /Pa.

Protocolo: 860988

eXtrato de terMo de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo
termo de Homologação referente ao toMada de PreÇos Nº 055/2022-
ceL/PMM, Processo n° 20.973/2022-PMM, objeto: PrESTaÇÃo coNTi-
NUada dE SErViÇoS rEMoToS dE aSSESSoria TÉcNica ESPEcialiZada 
ao rPPS - rEGiME PrÓPrio dE PrEVidÊNcia Social, conforme Edital e 
seus anexos; adjudicado e Homologado a empresa: aBcPrEV GESTÃo E 
forMaÇÃo PrEVidENciariaS lTda, cNPJ: 16.778.036/0001-30, vencedora 
com o valor: r$ 75.000,00. assinatura: em 04/10/2022, iPaseMar - NiL-
VaNa MoNteiro saMPaio XiMeNes - Presidente.

Protocolo: 860989

eXtrato ao coNtrato Nº 475/2022/seVoP 
Processo administrativo nº 14.684/2022-PMM, autuado na modalidade 
PreGÃo PreseNciaL (srP) Nº 046/2022-ceL/seVoP/PMM, que gerou a 
ata de registro de Preços Nº 077/2022-cEl/SEVoP/PMM, objeto: aQUiSiÇÃo 
dE fErraGENS Para coNSTrUÇÃo para atender as necessidades da Secre-
taria Municipal de Viação e obras Públicas. Empresa: iBiZa EMPrEENdiMEN-
ToS coMÉrcio E SErViÇoS EirEli, cNPJ: 18.559.714/0002-80; Valor r$ 
148.898,96 (cento e quarenta e oito mil, oitocentos e noventa e oito reais 
e noventa e seis centavos), assinatura 22/09/2022, Vigência: 01/09/2023. 
Fábio cardoso Moreira, secretário de obras.

eXtrato ao coNtrato Nº 476/2022/seVoP 
Processo administrativo nº 18.606/2022-ceL/seVoP/PMM, autuado na mo-
dalidade PreGÃo PreseNciaL (srP) Nº 055/2022-ceL/PMM, que gerou a 
ata de registro de Preços Nº 083/2022-cEl/SEVoP/PMM, objeto: aQUiSiÇÃo 
dE MaTErial dE rEVESTiMENTo para atender as necessidades da Secreta-
ria Municipal de Viação e obras Públicas. Empresa: iBiZa EMPrEENdiMEN-
ToS coMÉrcio E SErViÇoS EirEli, cNPJ: 18.559.714/0002-80; Valor r$ 
97.993,75 (noventa e sete mil. novecentos e noventa e três reais e setenta e 
cinco centavos), assinatura 22/09/2022, Vigência: 01/09/2023. Fábio car-
doso Moreira, secretário de obras.

Protocolo: 860997

eXtrato do QUarto terMo 
aditiVo ao coNtrato Nº 177/2018-seMed/PMM  

Processo Licitatório nº. 53.586/2017-PMM, Modalidade Pregão Pre-
sencial nº 078/2017-cPL/PMM. objeto do contrato original: forNEci-
MENTo dE licENÇa dE USo, iMPlaNTaÇÃo, TrEiNaMENTo, MaNUTENÇÃo 
E aTUaliZaÇÕES corrETiVaS E EVolUTiVaS dE SofTWarE Para GES-
TÃo EScolar aPlicado EXclUSiVaMENTE ao SETor PÚBlico, ViSaNdo 
aTENdEr ÀS UNidadES dE ENSiNo da rEdE E SEcrETaria MUNiciPal dE 
EdUcaÇÃo - SEMEd. objeto do aditivo: Prorrogar o prazo do contrato original 
n° 177/2018-SEMED/PMM, por mais 12 (doze) meses, ficando vigente até 
04/10/2023. contratada: E. P. SaraiVa - ME. cNPJ: 02.967.964/0001-39. 
assinatura: 03/10/2022. Marilza de oliveira Leite - secretária Municipal 
de educação.

Protocolo: 860998


