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Urbanismo (SEMUr). data de abertura: 22/02/2022 as 09:00 hs. a retirada 
do Edital deverá ser efetuada via internet, no site: www.portaldecompraspu-
blicas.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: 08/02/2022. 
diego Guimarães Vieira - Pregoeiro. Portaria n° 004/2022-GPP.

aViso de LicitaÇÃo  
PreGÃo PreseNciaL n° 9/2021-00095 

Para sisteMa de reGistro de PreÇos 
coM cota reserVada Para Mes e ePPs 

objeto: contratação de empresa para aquisição de peças e serviços elétricos 
nos equipamentos pesados pertencentes à frota desta Prefeitura. data de 
abertura: 22/02/2022 as 09:00 hs. a retirada do Edital deverá ser efetuada 
de segunda a sexta-feira, de 8h às 12h e das 14h as 18h, na sede da Prefei-
tura Municipal de Paragominas/Pa, sito na rua do contorno, 1212 - centro. 
Pgm: 08/02/2022. elmaicon souza da conceição - Pregoeiro. Portaria 
n° 004/2022-GPP.

aViso de LicitaÇÃo 
PreGÃo eLetrÔNico n° 9/2022-00005 
Para sisteMa de reGistro de PreÇos 

objeto: aquisição de material de consumo do tipo: gêneros de alimentação 
e materiais de limpeza e higienização para compor as cestas básicas des-
tinadas aos Servidores Públicos Municipais. data de abertura: 25/02/2022 
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: 08/02/2022. elmaicon souza da conceição - Pregoeiro. 
Portaria n° 004/2022-GPP.
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE PAU D’ARCO

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PaU d’arco
terMo de ratiFicaÇÃo  

adesÃo Nº a/2022-001FMe
recoNHeÇo a adesão a ata de registro de Preços fundamentada na 
Lei nº 8.666/93, lei nº 10.520/2002 e decreto federal nº 7892/2013, e 
suas atualizações posteriores, com o oBJETo: adESÃo a aTa dE rEGiS-
Tro dE PrEÇoS Nº 019/2021, oriGiNado do PrEGÃo PrESENcial SrP N° 
019/2021, do MUNicÍPio dE laJEado - To, objetivando a contratação de 
empresa especializada para o fornecimento de móveis escolares para serem 
utilizados na rede de ensino municipal, com a finalidade de atender as neces-
sidades do fundo Municipal de Educação/fUNdEB de Pau d’arco-Pa. raTi-
fico, em favor da empresa MiNarT - iNdUSTria E coMErcio dE MoVEiS 
EirEli, cNPJ Nº 38.145.587/0001-08, com valor global de r$ 145.265,97 
(cento e quarenta e cinco mil, duzentos e sessenta e cinco reais e noventa 
e sete centavos), conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das licitações, o 
despacho do ilmo. Sr. cleiton Hermínio dos Santos, Presidente da comissão 
Permanente de licitação, determinando que se proceda a publicação do devi-
do extrato. Pau d’arco - Pa, 04 de fevereiro de 2022. Leozany alves Perei-
ra. Gestora do Fundo Municipal de educação/FUNdeB.

eXtrato de adesÃo a ata de reGistra de PreÇos
o Presidente da comissão de licitação do Município de PaU d’arco-
Pa, através do FUNdo MUNiciPaL de edUcaÇÃo/FUNdeB em cum-
primento da ratificação procedida pelo Gestor do Fundo, faz publicar o extrato 
resumido do processo administrativo de adESÃo a seguir: adESÃo: a/2022-
001fME, oBJETo: adESÃo a aTa dE rEGiSTro dE PrEÇoS Nº 019/2021, 
oriGiNado do PrEGÃo PrESENcial SrP N° 019/2021, do MUNicÍPio dE 
laJEado - To, objetivando a contratação de empresa especializada para o 
fornecimento de móveis escolares para serem utilizados na rede de ensino 
municipal, com a finalidade de atender as necessidades do fundo Municipal 
de Educação/fundeb de Pau d’arco-Pa. faVorEcido: MiNarT - iNdUSTria 
E coMErcio dE MoVEiS EirEli, cNPJ Nº 38.145.587/0001-08, com valor 
global de r$ 145.265,97. fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei nº 8.666/93, lei nº 
10.520/2002 e decreto federal nº 7892/2013 e suas alterações. dEclara-
ÇÃO DE ADESÃO: Emitida pelo Presidente da Comissão de Licitação e Ratifi-
cada pelo Sra. leozany alves Pereira, na qualidade de ordenador de despesas 
do fundo Municipal de Educação/fUNdEB. Pau d’arco - Pa, 04 de fevereiro de 
2022. cleiton Hermínio dos santos. Presidente da cPL.
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE PIÇARRA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PiÇarra-Pa
aViso coNcorrÊNcia PÚBLica

coNcorrÊNcia PÚBLica nº 3/2022-001
a presente licitação tem como objeto a coNTraTaÇÃo dE EMPrESa 
Para coNSTrUÇÃo dE 04 PoNTES PrE-Moldada dE coNcrETo  arMado 
NaS ViciNaiS rUraiS, No MUNiciPio dE PiÇarra, rEfErENTE ao coN-
VENio  Nº018/2022. data e abertura dos envelopes: 10/03/2022 horário: 
09:00hs. informações e Editais av. araguaia s/n centro ou Site: www.tcm.
pa.gov.br Site: www.picarra.pa.gov.br e-mail: pmpi.departamentolicitacao@
gmail.com.

saMira de JesUs soUsa-PrESidENTE cPl
Protocolo: 758287
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE PLACAS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PLacas
eXtrato de terMos aditiVos 

esPÉcie: 2º Termo aditivo ao contrato nº 20200309. contratante: Prefei-
tura Municipal de Placas. contratado: i. S. Empreiteira E Pavimentação ltda, 
inscrita no cNPJ (Mf) sob o nº cNPJ 29.851.423/0001- 05. objeto: cons-
trução de 1(uma) ponte em madeira (Ponte da cachoeira) com 20 (vinte) 
metros de extensão 4,5 metros de largura e 5 metros de  altura no km 20,6 
da Vicinal 240 Sul; 1 (uma) ponte em madeira (Ponte do Jerimum) com 25 
(vinte e cinco) metros de extensão 4,5 metros de largura e 5 metros de altura 
no km 1,22 da Vicinal do arrependido; 1 (uma) ponte em madeira (Ponte 
água amarela) com 20 (vinte) metros de extensão 4,5 metros de largura e 5 
metros de altura no km 10 da Vicinal 59; 1 (uma) ponte em concreto (Ponte 
água azul) com 50 (cinquenta) metros de extensão 6 metros de largura e 7 
metros de altura no km 20,9 da Vicinal 59; 1 (uma) ponte em madeira (Ponte 
São Paulo) com 35 (trinta e cinco) metros de extensão 4,5 metros de largura 
e 5 metros de altura no km 27 da Vicinal São Paulo; 1 (uma) ponte em madei-
ra (Ponte Macanã) com 20 (vinte) metros de extensão 4,5 metros de largura 
e 3 metros de altura no km 11,3 da Vicinal Macanã atingidas por desastres 
naturais no município Placas, no Estado do Pará - coNVÊNio Nº 050/2020. 
alteração: Prorrogação do prazo de vigência do contrato original, nos termos 
do art. 57, da lei 8.666/93 Vigência 24/01/2022 até 02/07/2022. assinatura 
14/01/2022. dotação orçamentária: 1801.267820782.1.042 construção e 
Reforma de Pontes, Classificação econômica 4.4.90.51.00 ordenador res-
ponsável: Leila raquel Possimoser.
esPÉcie: 4º Termo aditivo ao contrato nº 20190006. contratante: Prefeitura 
Municipal de Placas. contratado: ana claudia Mussi Haase da fonseca Me, cNPJ 
23.792.525/0001-02. objeto: contratação de Empresa Especializada Para Pres-
tação de Serviços Técnicos Profissionais de Assessoria e Consultoria Pública, de 
Natureza Singular, Conforme Especificações No Termo de Referência. Alteração: 
reajuste do valor do contrato original, nos termos do art. 65, § 8º, da lei nº 
8.666/1993, o valor global do contrato nº 20190006 passa de r$30.000,00 
(trinta mil reais), considerando o valor do contrato originário e os três termos 
aditivos de prorrogações de vigência, passa a ser r$32.400,00 (trinta e dois mil 
e quatrocentos reais), acréscimo de r$2.400,00 devido ao reajuste. data de 
assinatura 29/12/2021. ordenador responsável: Leila raquel Possimoser.

aViso de LicitaÇÃo Fracassada 
PreGÃo eLetrÔNico N° 004/2022

declaro como Fracassado o Processo Licitatório Pregão eletrônico: 
004/2022, destinado a aquisição de ambulância tipo a, tendo em vista que 
teve apenas uma empresa interessada, porém com o valor acima do máximo 
aceitável não aceitando acordo, e por determinação constante no edital este 
pregoeiro reconhece que o presente procedimento foi fracassado nos termos 
do inciso V do art. 24 da lei nº 8.666/93. shayane Nayara Farias Kostov 
- Pregoeira Oficial.
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNta BÁrBara do ParÁ/Pa
aViso de LicitaÇÃo

a Prefeitura Municipal de santa Bárbara do Pará/Pa torna público a 
abertura da ToMada dE PrEÇo Nº 2/2022-0001, para coNTraTaÇÃo dE 
EMPrESa Para a EXEcUÇÃo dE SErViÇoS dE rEforMa E aMPliaÇÃo da 
EScola ESTadUal dE ENSiNo fUNdaMENTal E MÉdio GENiPaUBa, loca-
liZada No MUNicÍPio dE SaNTa BárBara do Pará/Pa, dE acordo coM 
oS ProJEToS, MEMorial dEScriTiVo E PlaNilHaS orÇaMENTáriaS, EM 
coNforMidadE coM aS coNdiÇÕES E EXiGÊNciaS ESTaBElEcidaS No 
coNVÊNio Nº 003/2022 - SEdUc, cElEBrado ENTrE a SEcrETaria dE ES-
Tado dE EdUcaÇÃo - SEdUc E o MUNicÍPio dE SaNTa BárBara do Pará/
Pa. a Sessão de recebimento de propostas, análise e julgamento será no dia 
25 de fevereiro de 2022, na rodovia augusto Meira filho, Km 17, S/Nº, cEP: 
68.798-000, Santa Bárbara do Pará, na Sala de licitações as 09:00hs. Edital e 
anexos: https://santabarbara.pa.gov.br/; Portal TcM/Pa; Setor de licitações: 
rodovia augusto Meira filho, KM 17, S/Nº, Sala de licitações, horário 08:00hs 
às 12:00hs, cplsantabarbara2021@gmail.com.

aViso de LicitaÇÃo
a Prefeitura Municipal de santa Bárbara do Pará/Pa torna público a 
abertura da coNcorrÊNcia Nº 3/2022-0001, para coNTraTaÇÃo dE 
EMPrESa Para coNSTrUÇÃo dE SiSTEMa iSolado dE aBaSTEciMENTo 
dE áGUa EM ZoNaS rUraiS E UrBaNaS No MUNicÍPio dE SaNTa BárBa-
ra do Pará/Pa, dE acordo coM oS ProJEToS, MEMorial dEScriTiVo 
E PlaNilHaS orÇaMENTáriaS, EM coNforMidadE coM aS coNdiÇÕES E 
EXiGÊNciaS ESTaBElEcidaS No coNVÊNio fdE Nº 010/2021, cElEBrado 
ENTrE a SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo E 
o MUNicÍPio dE SaNTa BárBara do Pará/Pa. a Sessão de recebimento de 
propostas, análise e julgamento será no dia 11 de Março de 2022, na rodo-
via augusto Meira filho, Km 17, S/Nº, cEP: 68.798-000, Santa Bárbara do 
Pará, na Sala de licitações as 09:00hs. Edital e anexos: https://santabarbara.
pa.gov.br/; Portal TcM/Pa; Setor de licitações: rodovia augusto Meira filho, 
KM 17, S/Nº, Sala de licitações, horário 08:00hs às 12:00hs, cplsantabarba-
ra2021@gmail.com.

Queila Meireles Flores.-Presidente da cPL.
Protocolo: 758289


