
96  diário oficial Nº 34.875 Quinta-feira, 24 DE FEVEREIRO DE 2022

Proprietária Sra. Maria ZUlENE PiNHEiro, inscrito no cPf: 357.748.782-
87 data da assinatura: 01/02/2022; de Vigência 01/01/2022 a 01/02/2022, 
Nadjalucia oliveira Lima, secretária Municipal de assistência social.
eXtrato do 4° terMo aditiVo de coNtrato Nº 08/2017 - seasP

Processo nº 59.600/2017/PMM, objeto: locação de imóvel, acolhimento 
para pessoa idosa - a.P.P.i, Proprietário Sr. SÉrGio GUETNEr, inscrito no cPf: 
806.931.722-15 data da assinatura: 29/12/2021; de Vigência 01/01/2022 a 
28/02/2022, Nadjalucia oliveira Lima, secretária Municipal de assis-
tência social.

Protocolo: 765233
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE NOVA IPIXUNA

.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo PreseNciaL - srP 9/2022-007-PMNi

o Município de NoVa iPiXUNa - Pa, através da PrEfEiTUra MUNiciPal, 
por intermédio do Pregoeiro, torna público, para conhecimento dos interes-
sados, que realizará licitação na modalidade: Pregão na forma Presencial, 
tipo Menor Preço, por iTEM, Sistema de registro de Preços - SrP, em Ses-
são Pública Presencial a partir das 09h00min (horário de Brasília- df) do dia 
11/03/2022, de acordo com o que determina a legislação vigente, a realizar-
se na sala da comissão de licitação da PrEfEiTUra MUNiciPal dE NoVa iPi-
XUNa. objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS oBJETiVaNdo a EVENTUal coNTra-
TaÇÃo dE EMPrESa Para PrESTaÇÃo dE SErViÇoS dE forNEciMENTo dE 
BilHETES dE PaSSaGENS rodoViáriaS. o Edital e seus anexos encontram-
se disponíveis no Portal da Transparência do Município de Nova ipixuna - Pa, 
Mural de licitações - TcM/Pa, e-mail: cpl.pmni@gmail.com, e/ou na Sala da 
comissão de licitação, na rUa aNTÔNio MarrocoS, N° 01, Bairro: fEli-
cidadE, a partir da publicação deste aviso, no horário de expediente.

Nova ipixuna - Pa, 23 de fevereiro de 2022.
FraNQUissUeL GoMes reis

Portaria nº 052/2021 - GP
Presidente

Protocolo: 765234
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE OURÉM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de oUrÉM
eXtrato de teMo aditiVo 

espécie: 1º termo aditivo ao contrato 2022-0702-001-cPL/PMo. referen-
te ao PreGÃo eLetrÔNico Nº 014/2021- PMo - Pe-srP, Partes contra-
tante: Município de ourém/Pa, contratada: Empresa oechsler E cia ltda, 
inscrita no cNPJ: 00.991.423/0001-10. objeto do Termo: realinhamento dos 
preços registrados em ata de registro de preços para os fornecimentos de 
combustíveis, para abastecer toda frota de veículos e máquinas da Prefeitura 
Municipal de ourém/Pa, junto ao contrato Nº 2022- 0702-001, celebrado en-
tre as partes em 07 de fevereiro de 2022, o presente Termo de realinhamen-
to de Preços encontra-se amparo legal no artigo 65, inciso ii, “d” da lei nº 
8.666/93. do Percentual E Valor: fica concedido um reajusto de 4,85% para 
o item: 01- valor reajustado r$ 6,62;08% para os item 03. Valor reajustado 
r$ 5,57; 08% e08% para o item04-valor reajustado r$5,54. Permanecem em 
pleno vigoras demais cláusulas e condições ajustadas no contrato nº 2022-
0702-001.

retiFicaÇÃo 
a Prefeitura Municipal de ourém torna público para conhecimento dos in-
teressados que fará retificação relacionada ao Extrato do Contrato nº2021-
2203-001 - cPl/PMo, decorrente do Pregão Eletrônico do Tipo Menor Preço 
por Grupo, PE Nº 003/2021 PMo - aSG 980507. objeto: aquisição e instala-
ção de 04(quatro) academias ao ar livre no Município de ourém/Pa, vincula-
da ao convênio nº: 894368/2019, Publicado em 08/04/2021, no doE/Pa nº 
34.545, pág. 74; Publicado em 13/04/2021, no d.o.U, Edição: 68, Seção 3, 
pg. 207. onde se Lê: Vigência do contrato:06(seis); meses, Lê se: Vigência 
do contrato: 09(nove); meses. as demais disposições permanecem inaltera-
das. Francisco roberto Uchoa cruz - Prefeito Municipal.

Protocolo: 765235
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE PACAJÁ

.

MUNicÍPio de PacaJÁ/ estado do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo

coNcorreNcia PUBLica Nº 001/2022-seMed
o MUNiciPio de PacaJÁ, torna público e para conhecimento dos interes-
sados que fará realizar licitação, na seguinte modalidade e características:
ModaLidade: coNcorrÊNcia Nº 001/2022-seMed
tiPo: MeNor PreÇo GLoBaL
oBJeto: coNTraTaÇao dE EMPrESa dE ENGENHaria ESPEcialiZada 

Para EXEcUÇao dE oBraS rEfErENTE a rEforMa E aMPliaÇao da ES-
cola MUNiciPal dE ENSiNo fUNdaMENTal 10 dE Maio do MUNiciPio dE 
PacaJá do ESTado do Para.
aBertUra das ProPostas e sessÃo de disPUta: dia 24 de Março 
de 2022, às 08h00Min. Na sede da Secretaria Municipal de Educação (SEMEd) 
localizada na av. João Miranda dos Santos, 69, Bairro Novo Horizonte, na Sala 
do Setor de licitação.
ForMaLiZaÇÃo de coNsULtas: o inteiro teor do Edital e seus anexos 
poderão ser solicitado pelo e-mail semedlicitacao2021@gmail.com ou adqui-
ridos pelo site do portal de transparência do município https://pacaja.pa.gov.
br/ na aba direita: Editais e contratos de liciTaÇÕES.

Pacajá/Pa, 24 de fevereiro de 2022.
MarK JoNNY saNtos siLVa

SEcrETario MUNiciPal dE EdUcaÇao
Protocolo: 765236
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE PARAGOMINAS

.

aViso de sUsPeNsÃo  
Para adeQUaÇÃo do editaL, Fica sUsPeNso o Processo 

LicitatÓrio 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. Tendo a sua 
Nova abertura marcada para o dia 15/03/2022 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 Prefeitura Municipal de Paragominas/Pa, sito na rua do 
contorno, 1212 - centro. Pgm: 24/02/2022. elmaicon souza da conceição 
- Pregoeiro. Portaria n° 04/2022-GPP.

Protocolo: 765237
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNta BÁrBara do ParÁ
aViso de ProrroGaÇÃo 

toMada de PreÇo Nº 2/2022-0001
o Município de santa bárbara do Pará através do Presidente, torna pú-
blica a prorrogação do processo licitatório do Tipo Menor Preço por valor 
global que versa sobre a coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para a EXEcUÇÃo dE 
SErViÇoS dE rEforMa E aMPliaÇÃo da EScola ESTadUal dE ENSiNo 
fUNdaMENTal E MÉdio GENiPaUBa, localiZada No MUNicÍPio dE SaNTa 
BárBara do Pará/Pa, dE acordo coM oS ProJEToS, MEMorial dEScri-
TiVo E PlaNilHaS orÇaMENTáriaS, EM coNforMidadE coM aS coNdi-
ÇÕES E EXiGÊNciaS ESTaBElEcidaS No coNVÊNio Nº 003/2022 - SEdUc, 
cElEBrado ENTrE a SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo - SEdUc E 
o MUNicÍPio dE SaNTa BárBara do Pará/Pa. Para o dia 14/03/2021 às 
09:00 horas, por motivo de alteração nas planilhas orçamentárias.

Queila Meireles Flores.
Presidente da cPl.

Protocolo: 765238
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA MARIA DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNta Maria do ParÁ
eXtratos de coNtratos 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 041/2021 
objeto: aquisição de Equipamentos de informatica Para informatização e 
Qualificação dos Dados, Conforme Portaria nº 3.474 de 27 de dezembro de 
2020, objetivando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde 
de Santa Maria do Pará/Pa. contratante: fundo Municipal de Saude. contrato 
nº 20210377. contratada: r P S de oliveira Eireli, cNPJ 11. 41.288.529/0001-
30. Valor: r$ 225.679,98 (duzentos e vinte e cinco mil, seiscentos e setenta 
e nove reais e noventa e oito centavos). Vigência: 22/12/2021 a 31/12/2021.
reGistro de PreÇo oriGiNÁrio de PreGÃo eLetrÔNico Nº 042/2021. 
objeto: aquisição de ambulâncias Simples remoção do Tipo a, objetivando 
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de 
Santa Maria do Pará/Pa. contratante: fundo Municipal de Saude. contrato nº 
20210365. contratada: Monaco Veículos ltda, cNPJ 11. 18.548.319/0001-
11. Valor: r$ 354.600,00 (trezentos e cinquenta e quatro mil, seiscentos re-
ais). Vigência: 14/12/2021 a 31/12/2021.

Protocolo: 765239


