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ra-Mar, bairro fazendinha. a cPl da Prefeitura Municipal de Barcarena, após 
cumprimento à norma inscrita na letra do art. 109, i, alínea “a”, c/c § 1°, da 
lei n°. 8.666/93, e para cumprir o que dispõe o art. 43, ii e iii da referida lei, 
bem como item 15, subitens 15.8 e 15.9, do edital que disciplina a licitação, 
torna público aos interessados e convoca as duas empresas habilitadas para 
a sessão pública de abertura dos envelopes n°. 02, que contém suas propos-
tas de preços, e devolução dos envelopes lacrados e inviolados contendo as 
propostas das duas empresas inabilitadas. a sessão acontecerá na sala de 
reuniões da PMB, mesmo local de realização da sessão de abertura, e iniciará, 
pontualmente, às09h00min do dia 16 de maio de 2022. as empresas inabilita-
das foram alijadas do certame e não poderão participar das fases subsequen-
tes do processo, conforme art. 41,§ 4°, da lei n°. 8.666/93. a presença dos 
representantes legais das empresas habilitadas é de fundamental importância 
para continuidade do processo, porém, o não comparecimento deles ou de 
algum outro licitante e/ou interessado, no dia, hora e local designados, não 
impedirá que a sessão aconteça, não cabendo reclamação de qualquer natu-
reza. Waldemar cardoso Nery Júnior - Presidente da cPL.

Protocolo: 797146

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMETÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caMetÁ
aViso de HoMoLoGaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 022/2022-PMc 
HoMoLoGo a licitação na modalidade PreGÃo eLetrÔNico srP 
Nº 022/2022-PMc que tem por objeto: registro de Preço Para futura e 
eventual contratação de Empresa Especializada Para locação de veículos tipo 
caminhonete cabine dupla, tração 4x4, e com base no relatório da comissão 
Permanente de licitação e Parecer da assessoria Jurídica do município ad-
JUdico/HoMoloGo seu objeto a Galindo locação e serviços ltda, cNPJ nº 
10.195.504/0001-68. valor r$ 52.289,91; para que produza os efeitos legais 
aos termos do art. 43, inciso vi da lei federal nº 8.666/93 e suas alterações 
posteriores. data da Homologação: 11/05/2022. ordenador: Victor correa 
cassiano - Prefeito de cametá.

Protocolo: 797149

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CUMARÚ DO NORTE

.

MUNicÍPio de cUMarU do Norte - Pa
eXtrato de terMo aditiVo a coNtrato

PreFeitUra MUNiciPaL de cUMarU do Norte
Processo de Licitação nº 025/2021-cPL adesão a ata de registro de Preço 
nº 001/2021-cPl. contrato nº. 072/2021 - Nobe software de Gestao integra-
da ltda, cNPJ: 14.108.730/0001-15. objeto: fornecimento de licença de uso 
de sistemas de Gestão Pública em WEB integrada, processamento automati-
zado da dívida ativa, processamento eletrônico dos boletos por interface via 
aPi, conversão de banco de dados e capacitação dos servidores para uso das 
ferramentas. objeto do termo aditivo: prorrogação do prazo de vigência do 
contrato nº 072/2021, previsto em sua cláusula terceira, e fica prorrogado a 
contar de 10 de maio de 2022 até 10 de maio de 2023, conforme nos termos 
do artigo 57, ii, da lei 8.666/93.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 030/2022
Processo Licitatório nº 044/2022. objeto contratação de empresa para 
fornecimento de material gráficos, para atender as demandas das Secretarias 
Municipais de cumaru do Norte-Pa, Edital no Endereço: www.portaldecom-
praspublicas.com.br. abertura das Propostas: 25/05/2022 às 09h00min.
Pregão Eletrônico nº 031/2022.
Processo Licitatório nº 045/2022. objeto: registro de preço para contra-
tação de empresa de pneus e câmaras para atender a prefeitura Municipal e 
as secretarias, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas 
neste edital e seus anexos, Edital no Endereço: www.portaldecompraspubli-
cas. com.br. abertura das Propostas: 25/05/2022 às 13h00min. informações Ge-
rais: www.pmcn.pa.gov.br.  e-mail:  licitacao@pmcn.pa.gov.br. railane Barbo-
sa almeida: Pregoeira.

cHaMada PÚBLica Nº 001/2022
Processo Licitatório nº 033/2022, tipo Menor preço por item. objeto: aqui-
sição de gêneros alimentícios da agricultura familiar rural, aos alunos da 
rede Pública de Ensino. abertura das Propostas: dia 12 de maio a 02 de junho 
de 2022, 07h30min às 13h30min (horário local), augusta elias P. de s. 
Martins. secretária Municipal de educação e cultura.

eXtrato de coNtrato
Processo Licitatório nº 029/2022, Pregão Eletrônico nº 020/2022. Prefei-
tura Municipal de cumaru do Norte. contrato nº. 168/2022 - Martins e Quei-
roz ltda EPP, cNPJ: 03.038.682/0001-10. valor total r$ 109.972,30. vigên-
cia: 28/04/2022 a 31/12/2022. objeto: fornecimento de peças e acessórios 
automotivos originais ou genuínos e novos, para veículos categorizados como 
leves, médio, pesados e máquinas pesadas. contrato nº. 173/2022 - auto Hi-
draulica Braga Eireli, cNPJ: 18.530.357/0001-47. valor total r$ 143.969,90. 
vigência: 28/04/2022 a 31/12/2022. objeto: fornecimento de peças e aces-

sórios automotivos originais ou genuínos e novos, para veículos categorizados 
como leves, médio, pesados e máquinas pesadas. contrato nº. 178/2022 - W 
P da silva comercio varejista de Peças, cNPJ: 40.474.642/0001-47. valor 
total r$ 507.296,61. vigência: 28/04/2022 a 31/12/2022. objeto: forne-
cimento de peças e acessórios automotivos originais ou genuínos e novos, 
para veículos categorizados como leves, médio, pesados e máquinas pesa-
das. contrato nº. 183/2022 - distribuidora de auto Peças superbras Eireli, 
cNPJ: 30.679.394/0001-17. valor total r$ 92.890,25. vigência: 28/04/2022 
a 31/12/2022. objeto: fornecimento de peças e acessórios automotivos ori-
ginais ou genuínos e novos, para veículos categorizados como leves, médio, 
pesados e máquinas pesadas. contrato nº. 188/2022 - lE automotive ltda, 
cNPJ: 17.133.313/0001-10. valor total r$ 22.159,92. vigência: 28/04/2022 
a 31/12/2022. objeto: fornecimento de peças e acessórios automotivos ori-
ginais ou genuínos e novos, para veículos categorizados como leves, médio, 
pesados e máquinas pesadas.
Fundo Municipal de saúde. contrato nº. 169/2022 - Martins e Queiroz 
Ltda epp, cNPJ: 03.038.682/0001-10. valor total r$ 117.671,00. vigência: 
28/04/2022 a 31/12/2022. objeto: fornecimento de peças e acessórios au-
tomotivos originais ou genuínos e novos, para veículos categorizados como 
leves, médio, pesados e máquinas pesadas. contrato nº. 174/2022 - auto Hi-
draulica Braga Eireli, cNPJ: 18.530.357/0001-47. valor total r$ 112.714,00. 
vigência: 28/04/2022 a 31/12/2022. objeto: fornecimento de peças e aces-
sórios automotivos originais ou genuínos e novos, para veículos categoriza-
dos como leves e médios. contrato nº. 179/2022 - W P da silva comercio 
varejista de Peças, cNPJ: 40.474.642/0001-47. valor total r$ 449.989,48. 
vigência: 28/04/2022 a 31/12/2022. objeto: fornecimento de peças e aces-
sórios automotivos originais ou genuínos e novos, para veículos categorizados 
como leves e médios. contrato nº. 184/2022 - distribuidora de auto Peças 
superbras Eireli, cNPJ: 30.679.394/0001-17. valor total r$ 136.429,86. vi-
gência: 28/04/2022 a 31/12/2022. objeto: fornecimento de peças e aces-
sórios automotivos originais ou genuínos e novos, para veículos categori-
zados como leves e médios. contrato nº. 189/2022 - lE automotive ltda, 
cNPJ: 17.133.313/0001-10. valor total r$ 9.543,40. vigência: 28/04/2022 a 
31/12/2022. objeto: fornecimento de peças e acessórios automotivos origi-
nais ou genuínos e novos, para veículos categorizados como leves e médios.
Fundo Municipal de educação. contrato nº. 170/2022 - Martins e 
Queiroz Ltda ePP, cNPJ: 03.038.682/0001-10. valor total r$ 91.008,00. 
vigência: 28/04/2022 a 31/12/2022. objeto: fornecimento de peças e aces-
sórios automotivos originais ou genuínos e novos, para veículos categorizados 
como leves, médio e pesados. contrato nº. 175/2022 - auto Hidraulica Bra-
ga Eireli, cNPJ: 18.530.357/0001-47. valor total r$ 102.923,00. vigência: 
28/04/2022 a 31/12/2022. objeto: fornecimento de peças e acessórios au-
tomotivos originais ou genuínos e novos, para veículos categorizados como 
leves e médios. contrato nº. 180/2022 - W P da silva comercio varejista 
de Peças, cNPJ: 40.474.642/0001-47. valor total r$ 619.557,96. vigência: 
28/04/2022 a 31/12/2022. objeto: fornecimento de peças e acessórios au-
tomotivos originais ou genuínos e novos, para veículos categorizados como 
leves, médio e pesados. contrato nº. 185/2022 - distribuidora de auto Peças 
superbras Eireli, cNPJ: 30.679.394/0001-17. valor total r$ 214.055,46. vi-
gência: 28/04/2022 a 31/12/2022. objeto: fornecimento de peças e aces-
sórios automotivos originais ou genuínos e novos, para veículos categori-
zados como leves e médios. contrato nº. 190/2022 - lE automotive ltda, 
cNPJ: 17.133.313/0001-10. valor total r$ 7.819,20. vigência: 28/04/2022 
a 31/12/2022. objeto: fornecimento de peças e acessórios automotivos ori-
ginais ou genuínos e novos, para veículos categorizados como leves, médio 
e pesados.
Fundo Municipal de assistência social. contrato nº. 171/2022 - 
Martins e Queiroz Ltda epp, cNPJ: 03.038.682/0001-10. valor total r$ 
3.508,00. vigência: 28/04/2022 a 31/12/2022. objeto: fornecimento de pe-
ças e acessórios automotivos originais ou genuínos e novos, para veículos 
categorizados como leves e médio. contrato nº. 177/2022 - auto Hidraulica 
Braga Eireli, cNPJ: 18.530.357/0001-47. valor total r$ 25.205,00. vigência: 
28/04/2022 a 31/12/2022. objeto: fornecimento de peças e acessórios au-
tomotivos originais ou genuínos e novos, para veículos categorizados como 
leves e médios. contrato nº. 181/2022 - W P da silva comercio varejista 
de Peças, cNPJ: 40.474.642/0001-47. valor total r$ 2.065,53. vigência: 
28/04/2022 a 31/12/2022. objeto: fornecimento de peças e acessórios au-
tomotivos originais ou genuínos e novos, para veículos categorizados como 
leves. contrato nº. 187/2022 - distribuidora de auto Peças superbras Eireli, 
cNPJ: 30.679.394/0001-17. valor total r$ 11.746,81. vigência: 28/04/2022 
a 31/12/2022. objeto: fornecimento de peças e acessórios automotivos ori-
ginais ou genuínos e novos, para veículos categorizados como leves. contrato 
nº. 192/2022 - lE automotive ltda, cNPJ: 17.133.313/0001-10. valor total 
r$ 219,00. vigência: 28/04/2022 a 31/12/2022. objeto: fornecimento de 
peças e acessórios automotivos originais ou genuínos e novos, para veículos 
categorizados como leves.
Fundo Municipal de Meio ambiente. contrato nº. 172/2022 - Martins 
e Queiroz Ltda epp, cNPJ: 03.038.682/0001-10. valor total r$ 3.148,00. 
vigência: 28/04/2022 a 31/12/2022. objeto: fornecimento de peças e aces-
sórios automotivos originais ou genuínos e novos, para veículos categorizados 
como leves, médio, pesados e máquinas pesadas. contrato nº. 176/2022 
- auto Hidraulica Braga Eireli, cNPJ: 18.530.357/0001-47. valor total r$ 
10.044,00. vigência: 28/04/2022 a 31/12/2022. objeto: fornecimento de 
peças e acessórios automotivos originais ou genuínos e novos, para veículos 
categorizados como leves e médios. contrato nº. 182/2022 - W P da sil-
va comercio varejista de Peças, cNPJ: 40.474.642/0001-47. valor total r$ 
14.671,56. vigência: 28/04/2022 a 31/12/2022. objeto: fornecimento de 
peças e acessórios automotivos originais ou genuínos e novos, para veícu-
los categorizados como leves e médios. contrato nº. 186/2022 - distribui-
dora de auto Peças superbras Eireli, cNPJ: 30.679.394/0001-17. valor total 
r$ 6.806,52. vigência: 28/04/2022 a 31/12/2022. objeto: fornecimento de 
peças e acessórios automotivos originais ou genuínos e novos, para veícu-
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los categorizados como leves e médios. contrato nº. 191/2022 - lE auto-
motive ltda, cNPJ: 17.133.313/0001-10. valor total r$ 962,00. vigência: 
28/04/2022 a 31/12/2022. objeto: fornecimento de peças e acessórios au-
tomotivos originais ou genuínos e novos, para veículos categorizados como 
leves e médios.
Processo Licitatório nº 036/2022, Pregão Eletrônico nº 23/2022. Pre-
feitura Municipal de cumaru do Norte. contrato nº. 161/2022 - calan-
drini e dantas ltda, cNPJ: 36.241.889-0001-46. valor total r$ 162.090,00. 
vigência: 27/04/2022 a 31/12/2022. objeto: serviços de engenharia para 
elaboração de projetos básicos e executivos geral de obras e planilhas or-
çamentárias completas. contrato nº. 193/2022 - calandrini e dantas ltda, 
cNPJ: 36.241.889-0001-46. valor total r$ 47.700,00. vigência: 27/04/2022 
a 31/12/2022. objeto: serviços de engenharia para elaboração de projetos 
básicos e executivos geral de obras e planilhas orçamentárias completas. con-
trato nº. 194/2022 - calaNdriNi E daNtas ltda, cNPJ: 36.241.889-0001-
46. valor total r$ 66.690,00. vigência: 27/04/2022 a 31/12/2022. objeto: 
contratação de empresa de engenharia para elaboração de projetos básicos e 
executivos geral de obras e planilhas orçamentárias completas.

eXtrato de ata de reGistro de PreÇos
Prefeitura Municipal de Cumaru do Norte. Processo Licitatório nº 029/2022, 
Pregão Eletrônico n°. 020/2022. ata de registro de Preços nº 042/2022. Em-
presa: Martins e Queiroz ltda EPP, cNPJ: 03.038.682/0001-10. objeto: re-
gistro de preço para a contratação de empresa para fornecimento de peças e 
acessórios automotivos originais ou genuínos e novos, para veículos categori-
zados como leves, médio, pesados e máquinas pesadas. vigência: 28/04/2022 
a 28/04/2023. data de assinatura: 28/04/2022. valor: r$ 325.307,30. ata 
de registro de Preços nº 043/2022. Empresa: auto Hidraulica Braga EirEli, 
cNPJ: 18.530.357/0001-47. objeto: registro de preço para a contratação de 
empresa para fornecimento de peças e acessórios automotivos originais ou 
genuínos e novos, para veículos categorizados como leves, médio, pesados e 
máquinas pesadas. vigência: 28/04/2022 a 28/04/2023. data de assinatura: 
28/04/2022. valor: r$ 394.855,90. ata de registro de Preços nº 044/2022. 
Empresa: W P da silva comercio varejista de Peças, cNPJ: 40.474.642/0001-
47. objeto: registro de preço para a contratação de empresa para forne-
cimento de peças e acessórios automotivos originais ou genuínos e novos, 
para veículos categorizados como leves, médio, pesados e máquinas pesa-
das. vigência: 28/04/2022 a 28/04/2023. data de assinatura: 28/04/2022. 
valor: r$ 1.593.581,14. ata de registro de Preços nº 045/2022. Empresa: 
distribuidora de auto Peças superbras Eireli, cNPJ: 0.679.394/0001-17. oB-
JEto: registro de preço para a contratação de empresa para fornecimento 
de peças e acessórios automotivos originais ou genuínos e novos, para veí-
culos categorizados como leves, médio, pesados e máquinas pesadas. vigên-
cia: 28/04/2022 a 28/04/2023. data de assinatura: 28/04/2022. valor: r$ 
461.928,90. ata de registro de Preços nº 046/2022. Empresa: lE aUtoMoti-
vE ltda, cNPJ: 17.133.313/0001-10. oBJEto: registro de preço para a con-
tratação de empresa para fornecimento de peças e acessórios automotivos 
originais ou genuínos e novos, para veículos categorizados como leves, médio, 
pesados e máquinas pesadas. vigência: 28/04/2022 a 28/04/2023. data de 
assinatura: 28/04/2022. valor: r$ 40.703,52.

Protocolo: 797152

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de coNceiÇÃo do araGUaia
aViso de LicitaÇÃo  

toMada de PreÇo - Nº 003/2022
o Município de conceição do araguaia - Pa, através da secretaria Municipal 
de turismo, Esporte e Juventude de conceição do araguaia - Pa, torna público 
que fará realizar no dia 27 do mês de Maio de 2022 às 08:30 horas na sala de 
reunião da comissão Permanente de licitação - cPl, situada à tv. vereadora 
virgolina coelho, nº 1145, são luiz ii, nesta cidade, licitação na modalida-
de tomada de preço, tipo MENor PrEÇo GloBal, por regime de execução 
- EMPrEitada Por PrEÇos GloBal, visando coNtrataÇÃo dE EMPrEsa 
EsPEcialiZada Para coNstrUÇÃo da PraÇa do sEtor UNivErsitário 
No MUNiciPio dE coNcEiÇÃo do araGUaia-Pa, EM coNforMidadE coM 
o ProcEsso Nº 1272313/2021, coNvÊNio fdE Nº 0014/2022, ProJEtos 
E PlaNilHas EM aNEXo ao Edital. o edital deverá ser retirado junto à 
comissão Permanente de licitação das 08:00 as 14:00 horas de segunda à 
sexta-feira. ou pelo o site: www.conceicaodoaraguaia.pa.gov.br

eXtrato de coNtrato
a) espécie: carta convite 001/202 - contrato nº. 018/2022 seMaic, 
firmado em 10/05/2022, entre o Município de conceição do araguaia - Pa, 
através da secretaria de agricultura indústria e comercio e a empresa vHt 
sErviÇos E EvENtos EirEli, cNPJ nº 34.307.994/0001-05. b) objeto: con-
tratação de empresa especializada para locação de estrutura tipo palco, sono-
rização, iluminação e afins para a 23º EXPOSIÇÃO AGROPECURIA DE CON-
cEiÇÃo do araGUaia-Pa, conforme convenio Nº 027/2022-sEdaP, processo 
Nº 2022/305366 e termo de referência em anexo ao edital. c) fundamento 
legal: lei federal nº 8.666, de 21.06.1993. d) vigência: a vigência será a 
partir da data de assinatura do contrato até 30/12/2022. e) valor contratual 
do contrato: r$ 171.500,00 (cento e setenta e um mil e quinhentos reais). f) 
signatários: Pelo contratante a sra. Juvenal Gonçalves Pereira e pelo contra-
tado a empresa vHt sErviÇos E EvENtos EirEli, neste ato representado 
por seu procurador o sr. Manoel Pereira dos santos. conceição do araguaia-
Pa, 11 de Maio de 2022. Heloisa Mendes sousa Francisco. Presidente da 
comissão Permanente de Licitação

Protocolo: 797157

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CURRALINHO

.

PreFeitUra MUNiciPaL de cUrraLiNHo
eXtrato de coNtrato

oriGeM: adesÃo a ata nº 1009/2021 do PreGÃo eLetroNico 
Nº nº 9/2021-00007-ParaGoMiNas -oBJEto: registro de Preço para 
aquisição de Material Hospitalar ,material químico, material laboratorial, material 
de acondicionamento e embalagens, material de proteção e segurança, apare-
lho de medição e orientação e outros materiais de consumo e equipamento as 
demandas deste município a serem definidos de acordo com as necessidades do 
Município.coNtratada: altaMEd distriBUidora dE MEdicaMENtosltda 
.,sob o nº cNPJ21.581.445/0001-82,, coNtrato Nº 20220034 No valor r$ r$  
2.869.753,85 ,  vigência : 20/04/2022 a  31/12/2022.

eXtrato de coNtrato
oriGeM: adesÃo a ata nº 799/2021 do PreGÃo eLetroNico 

Nº nº 9/2021-00002-ParaGoMiNas -oBJEto: registro de Preço para 
aquisição de materiais de consumo, tais como material farmacológico, suprir 
as demandas deste município a serem definidos de acordo com as necessida-
des do Município.coNtratada: altaMEd distriBUidora dE MEdicaMEN-
tos ltda.,sob o nº cNPJ21.581.445/0001-82,, coNtrato Nº 20220034  No 
valor r$  r$  $  2.595.104,83,  vigência : 20/04/2022 a  31/12/2022.

Protocolo: 797167

PreFeitUra MUNiciPaL de cUrraLiNHo
eXtrato de coNtrato

oriGeM: adesÃo a ata nº 017/2021 anajás -oBJEto: registro de 
Preço para aquisição de Material Permanente, as demandas deste município 
a serem definidos de acordo com as necessidades do Município.CONTRATA-
da: W d sErvico E coMErcio EirEli,sob o nº 31.481.043/0001-60, no 
valor de r$, coNtrato Nº 20220042 No valor r$ 2.181,000,99 vigência : 
02/05/2022 a  31/12/2022.

Protocolo: 797173

PreFeitUra MUNiciPaL de cUrraLiNHo
eXtrato de coNtrato

oriGeM: adesÃo a ata do PreGÃo eLetroNico Nº 05/2022 PMB-sPr
oBJEto: registro de Preços para a contrato tem como objeto para futura 
e eventual contratação de empresa coNfEcÇÃo dE MatErial Grafico as 
demandas deste município a serem definidos de acordo com as necessida-
des do Município.coNtratada: lGM Grafica rirEli EPP.,sob o nº cNPJ 
18.709.499/0001-76,, coNtrato Nº 20220034 No valor r$ 268.881,50 , -  
coNtrato Nº 20220035 no valor r$ 103.063,00, coNtrato 20220038 No 
valor 222.565,90 , coNtrato : 20220036  No valor dE r$ 570.496,05 ,  
vigência : 07/03/2022 a  31/12/2022.

Protocolo: 797169

PreFeitUra MUNiciPaL de cUrraLiNHo
eXtrato de coNtrato

oriGeM: adesÃo a ata nº 05/2022 do PreGÃo eLetroNico 
Nº nº 05/2022 Muaná -oBJEto: registro de Preço para aquisição de gê-
neros alimentícios para merenda escolar as demandas deste município a se-
rem definidos de acordo com as necessidades do Município.CONTRATADA: M A 
loBo GoMEs-coMEcial MG ltda ,sob o nº 37.008.363/0001-83, coNtrato 
Nº 20220040 No valor r$ r$  666.005,15,  coNtratada  E. v. dE liMa MiNi 
MErcado EirEl sob o nº cNPJ. 22.064.524/0001-89 coNtrato Nº 20220041 
no valor de 231.847,50,  vigência : 02/05/2022 a  31/12/2022.

Protocolo: 797171

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CURUÇÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de cUrUÇÁ
aViso de PUBLicaÇÃo de LicitaÇÃo  

tiPo PreGÃo eLetrÔNico reGistro de PreÇo Nº 006/2022-PMc 
objeto: rEGistro dE PrEÇos visaNdo fUtUra E EvENtUal coNtrata-
ÇÃo dE EMPrEsa EsPEcialiZada EM forNEciMENto dE liNK dEdicado 
À rEdE MUNdial dE coMPUtadorEs - (iNtErNEt), Para atENdEr as NE-
cEssidadEs da PrEfEitUra MUNiciPal dE cUrUÇá/Pa, sEcrEtarias E 
dEPartaMENtos, a data de abertura será no dia 25/05/2022 às 09:00hs. o 
Edital encontra-se à disposição no portal do tcM/Pa e no Bll compras (www.
bll.org.br). curuçá/Pa, 10 de maio de 2022. JeFFersoN Ferreira de Mi-
raNda Prefeito Municipal de curuçá/Pa.

Protocolo: 797175

PreFeitUra MUNiciPaL de cUrUÇa
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico srP/Nº 008/2022 PMc-tipo: menor preço por 
item, objeto: registro de preço para futura aquisição de equipamentos e 
suprimentos de informática, para atender as necessidades da Prefeitura mu-
nicipal de curuçá e secretaria agregadas, sessão Pública: dia 24/05/2022, às 
09:03h.informações: Edital disponível: https://www.portaldecompraspublicas.
com.br https://www. https://www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes/ JeFFer-
soN Ferreira de MiraNda -Prefeito Municipal de curuça/Pa

Protocolo: 797177


