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eXtrato de terMo aditiVo. 
esPÉcie: 2º Termo aditivo da dispensa nº 015-2019. Segundo termo 
aditivo de contrato nº 2410001-2019. dispensa nº 07/2019-015. objeto: 
locação de imóvel Para funcionamento da Secretaria Municipal de indús-
tria, comércio e Mineração. contratado: álvaro cesar Barbosa de albu-
querque. cPf nº 387.553.004-72. fund. legal: art. nº 57, inciso ii da lei 
nº 8.666/93. assinatura: 21/10/2021. Francisco Ferreira Freitas Neto 
- Prefeito.

Protocolo: 749804

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAPITÃO POÇO

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caPitÃo PoÇo
aVisos de LicitaÇÃo 

O Município de Capitão Poço/Pa, através Da Prefeitura Municipal, 
por intermédio do Setor de Licitações, torna público que, fará realizar 
licitação na modalidade PrEGÃo ElETrÔNico Nº 043/2021-PE-SrP tipo 
Menor Preço Por item, Por Sistema de registro de Preços, objeto: aqui-
sição de Medicamentos farmácia Básica, Similares E Psicotrópicos, para 
manutenção no atendimento de Saúde de capitão Poço, conforme descri-
ções e Especificações Apresentadas No Anexo I (Termo de Referência), Por 
Sistema de registro de Preços, Visando aquisições futuras Pela Secretaria 
Municipal de Saúde de capitão Poço/Pa, nos Termos da lei. data e horário 
do início da disputa: 09:00 horas do dia 26/01/2022.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 044/2021-Pe 
tiPo MeNor PreÇo Por iteM 

objeto: aquisição de Materiais Tecnico ambulatorial e Hospitalar Para 
atendimento da Secretaria Municipal de Saude de capitão Poço, conforme 
Descrições e Especificações Apresentadas no Anexo I (Termo de Referên-
cia), Por Sistema de registro de Preços, Visando aquisições futuras Pela 
Secretaria Municipal de Saúde de capitão Poço/Pa, nos Termos da lei. 
data e horário do início da disputa: 14:00 horas do dia 26/01/2022de 
acordo com o que determina a legislação vigente, a realizar-se no Portal 
de compras Públicas https://www.portaldecompraspublicas.com.br. o pro-
cedimento licitatório obedecerá ao disposto na lei federal nº 10.520, de 
17 de julho de 2002, do decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, 
lei nº 8.666/93 e demais legislação e suas alterações posteriores que lhe 
foram introduzidas. o Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos 
interessados no Portal de compras Púbicas https://www.portaldecompras-
publicas.com.br, Portal da Prefeitura na Url https://www.capitaopoco.pa.
gov.br/ e no Mural das licitações do TcM/Pa, https://www.tcm.pa.gov.br 
a partir da publicação deste aviso. informações complementares poderão 
serem solicitadas pelo e-mail: cpl@capitaopoco.pa.gov.br. Marcio rayelle 
de souza da silva - Pregoeiro.

Protocolo: 749805

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CUMARÚ DO NORTE

.

PreFeitUra MUNiciPaL de cUMarU do Norte - Pa
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 001/2022
Processo LicitatÓrio Nº 001/2022 

objeto: contratação de empresa para locação de veículos de transporte esco-
lar, por quilômetros rodado totalizando 106 dias letivos estimados, conforme 
calendário escolar, dentro de rotas pré-estabelecidas no Município de cumaru 
do Norte - Pa, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas 
neste Edital e seus anexos, Edital no Endereço: av. dos Estados, n.º 73, 
cumaru do Norte-Pa ou www.portaldecompraspublicas.com.br. abertura das 
Propostas: 25/01/2022 às 09h00min. informações Gerais: www.pmcn.pa.gov.
br.  e-mail:  www.portaldecompras publicas.com.br. cumaru do Norte - Pa, 07 
de janeiro de 2021.  Railane Barbosa Almeida: Pregoeira.

Protocolo: 749838

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de coNceiÇÃo do araGUaia
aViso de HoMoLoGaÇÃo e adJUdicaÇÃo  

toMada de PreÇo 006/2021
O Município de Conceição do Araguaia - PA, através da Secretaria Munici-
pal de Turismo, Esporte e Juventude, por intermédio da comissão Permanente 
de licitação torna público a adjudicação/ homologação e convocação para 
assinatura do contrato, referente da Tomada de Preço 006/2021, cujo objeto 
é: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Para a EXEcUÇÃo da co-

BErTUra da QUadra do ProJETo orla, Bairro caNUdiNHo No MUNici-
Pio dE coNcEiÇÃo do araGUaia-Pa, EM coNforMidadE coM PlaNilHaS 
EM aNEXo E coNVENio 029/2021, adjudica, homologa a Empresa: rEal 
coMErcio dE MaTÉriaiS Para coNSTrUÇÃo E SErViÇo dE MaNUTENÇÃo
-lTda, cNPJ: 10.719.828/0001-58 e convoca a empresa supracitada no prazo 
de 05 (cinco) dias uteis para assinatura do contrato. conceição do araguaia-
Pa, 10 de Janeiro de 2022. Heloisa Mendes sousa Francisco. Presidente 
da comissão Permanente de Licitação.

Protocolo: 749842
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CURIONÓPOLIS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de cUrioNÓPoLis
secretaria MUNiciPaL de oBras 

e deseNVoLViMeNto UrBaNo
3º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 20200315

HoMoLoGaÇÃo
oriGeM: coNcorrÊNcia SrP Nº 3/2019-0002SEiNf
coNTraTaNTE:SEcrETaria MUNiciPal dE oBraS E dESENVolViMENTo UrBaNo
coNTraTada: HB 20 coNSTrUÇÕES EirEli
oBJeto: 3º TErMo adiTiVo Para ProrroGaÇÃo da ViGÊNcia do 
coNTraTo Nº 20200315, cUJo oBJETo É a coNTraTaÇÃo dE EMPrE-
Sa dE ENGENHaria Para coNSTrUÇÃo dE PaViMENTaÇÃo aSfálTica EM 
cBUQ (loTE 01) NaS rUaS E aVENidaS do MUNicÍPio dE cUrioNÓPoliS
ProrroGaÇÃo da ViGÊNcia coNTraTUal: 28/12/2021 a 31/12/2022- 
HoMoloGo-lUiS dE SoUSa liMa-SEcrETário MUNiciPal dE oBraS E 
dESENVolViMENTo UrBaNo.
eXtrato do 3º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 20200315
oriGeM: coNcorrÊNcia SrP Nº 3/2019-0002SEiNf
coNTraTaNTE: SEcrETaria MUNiciPal dE iNfraESTrUTUra
coNTraTada: HB 20 coNSTrUÇÕES EirEli
oBJeto: 3º TErMo adiTiVo Para ProrroGaÇÃo da ViGÊNcia do 
coNTraTo Nº 20200315, cUJo oBJETo É a coNTraTaÇÃo dE EMPrE-
Sa dE ENGENHaria Para coNSTrUÇÃo dE PaViMENTaÇÃo aSfálTica EM 
cBUQ (loTE 01) NaS rUaS E aVENidaS do MUNicÍPio dE cUrioNÓPoliS.
ProrroGaÇÃo da ViGÊNcia coNTraTUal: 28/12/2021 á 31/12/2022.
daTa da aSSiNaTUra: 03 dE dEZEMBro dE 2021

Protocolo: 749682

PreFeitUra MUNiciPaL de cUrioNÓPoLis
secretaria MUNiciPaL de oBras 

e deseNVoLViMeNto UrBaNo
aViso de LicitaÇÃo

ModaLidade: Pregão eletrônico srP Nº 047/2021 - tiPo: Menor 
Preço por item - oBJETo: registro de preços para aquisição de peças para 
tratores afim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras 
e desenvolvimento Urbano-daTa rEcEBiMENTo ProPoSTaS: 24 de janeiro 
de 2022.Hora: 09:00 hs. o edital está disponível aos interessados pelo site 
www.curionópolis.pa.gov.br e www.portaldecompraspublicas.com.br – 10 de 
janeiro de 2022 – daniel de Jesus Macedo – Pregoeiro.

Protocolo: 749673
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.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE IPIXUNA DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de iPiXUNa do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo - 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 008/2022-Pe/srP
a PreFeitUra MUNiciPaL de iPiXUNa do ParÁ, TorNa PÚBlico a 
TodoS oS iNTErESSadoS ao ProcESSo liciTaTÓrio QUE TEM coMo 
oBJETo: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para forNEciMENTo dE MoNiTor 
MUlTiParÂMETroS, BiSTUri ElETrica, E GErador, coNforME EMEN-
da ParlaMENTar ProPoSTa Nº12846.471000/1210-03, ViSaNdo aTEN-
dEr aS NEcESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal dE SaÚdE. a abertu-
ra será no dia 24/01/2022, às 08:30 horas www.portaldecompraspublicas.
com.br, informações e-mail: licitacao@ipixunadopara.pa.gov.br.

arteMes siLVa de oLiVeira
PrEfEiTo MUNiciPal

Protocolo: 749806

,

PREFEITURA MUNICIPAL
DE LIMOEIRO DO AJURU

.

PreFeitUra MUNiciPaL de LiMoeiro do aJUrU
aViso de LicitaÇÃo 

toMada de PreÇos Nº 02/2022-PMLa 
objeto: contratação de empresa especializada na área de engenharia civil 
para a finalização da obra de estruturação da rede de serviços de proteção 


