
diário oficial Nº 35.160  87Segunda-feira, 24 DE OUTUBRO DE 2022

tário: 1-r$ 13,00; 2-r$ 10,50; 3-r$ 22,00; 4-r$ 80,00; 5-r$ 56,00; 6-r$ 
60,00; 7-r$ 13,00; 8-r$ 255,00; 9-r$ 356,00; 10-r$ 31,00; 11-r$ 29,00; 
12-r$ 53,00; 13-r$ 24,00; 14-r$ 18,00; 15-r$ 78,00; 16-r$ 68,00; 17-r$ 
78,30. vigência: 12(dose)meses, contados a partir da data de sua assinatura. 
Em 19/10/2022. Laise Martins Leal - Pregoeira.

eXtrato de coNtrato. coNtrato Nº 2010005-2022 
Origem: Pregão Eletrônico nº 032/2022 - Pmc. contratante: Prefeitura 
Municipal de Capanema/Pará. Contratada: M.A Restaurante e Buffet Ltda - Me 
cnpj: 24.363.309/0001-04. objeto: registro de preços para eventual e futu-
ra a contratação de empresa de fornecimento de refeições e Coffeebreak, a 
fim de atender as necessidades Prefeitura Municipal de Capanema/Pa e Suas 
secretarias valor Global r$ 1.656.595,00(hum milhão, seiscentos e cinquenta 
seis mil, quinhentos e noventa e cinco reais). vigência: por 12(dose) Meses, 
contados a partir da data de sua assinatura. data da assinatura: 20/10/2022. 
ordenador: Francisco Ferreira Freitas Neto

eXtratos de terMos aditiVos 
Termo Aditivo pregão Presencial nº 9/2021-006. termo aditivo de con-
trato nº 1510001-2021-Pregão Presencial nº 006-2021. objeto: locação de 
veículos automotores para atender as necessidades da secretaria Munici-
pal de capanema/Pa. contratado: Joao Paulo P.G. do Nascimento cnpj nº 
04.100.963/0001-18.vigência: 12(doze) Meses. fund. legal: art. 57, § 1º 
inciso ii, da lei nº 8.666/93. assinatura: 06/10/2022. Francisco Ferreira 
Freitas Neto - Prefeito.
Termo Aditivo de Contrato nº 1510002-2021. Pregão Presencial nº 006-
2021. objeto: locação de veículos automotores para atender as necessida-
des da secretaria Municipal de capanema/Pa. contratado: J & M locação de 
veiculos ltda cnpj nº 24.361.322/0001-24. vigência: 12(doze) Meses. fund. 
legal: art. 57, § 1º inciso ii, da lei nº 8.666/93. assinatura: 06/10/2022. 
Francisco Ferreira Freitas Neto - Prefeito.
Termo Aditivo Inex nº 010-2021. segundo termo aditivo de contrato nº 
2903003-2021. inexigibilidade nº 06/2021-010. objeto: contratação de Pes-
soa Jurídica para a realização de consultas na área de Pediatria para atender 
as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Contratado: Clinica Medfi-
sio ltda cnpj nº 19.792.842/0001-51.vigência: 06(seis)Meses. fund. legal: 
art. 57, inciso ii, da lei nº 8.666/93. assinatura: 21/09/2022. Francisco 
Ferreira Freitas Neto - Prefeito.

Protocolo: 867541

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CASTANHAL

.

PreFeitUra MUNiciPaL de castaNHaL
aViso de ProrroGaÇÃo 

credeNciaMeNto Nº 002/2022-FMs 
A Comissão Permantente de Licitação, no uso de suas atribuições legais, rE-
solvE: Prorrogar até o dia 23 de janeiro de 2023o prazo para o credenciamen-
to nº 002/2022-fMs, referente ao processo administrativo n°2022/4/2873, 
inexigibilidade nº 003/2022-fMs,  cujo objeto consiste no credenciamento 
de pessoas jurídicas e físicas de direito privado, com ou sem finalidade lucra-
tiva, para contratação de serviços em saúde em regime de escala (médicos 
plantonistas) no atendimento a nível pré-hospitalar e hospitalar com atenção 
as urgências e emergências, nível ambulatorial com médicos especialistas, 
internações clínicas e cirúrgicas e seus protocolos de atendimento, objetivan-
do a estabilização das intercorrências de saúde de qualquer natureza, com a 
finalidade atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, deste 
município de Castanhal, conforme condições e especificações contidas no Ter-
mo de referência.  Igor Valente Teixeira - Presidente da CPL.

Protocolo: 867542

.
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE CUMARÚ DO NORTE

.

PreFeitUra MUNiciPaL de cUMarU do Norte - Pa
eXtrato de coNtrato

Prefeitura Municipal de Cumaru do Norte. contrato nº. 305/2022 - santa 
fe comercio de combustíveis ltda - ME, cNPJ: 27.113.512/0001-10. Proces-
so licitatório nº 067/2022, Pregão Eletrônico nº 037/2022. objeto: registro 
de preço para aquisição de combustível (Óleo diesel comum) para fomento as 
ações de assistência técnica aos agricultores aderidos ao programa territórios 
Sustentáveis, conforme convenio n◦ 62/2022, Processo n° 2022/554188 no 
Município. valor total r$ 315.914,80. vigência: 18/10/2022 a 31/12/2022.
contrato nº. 304/2022 - Pará concretos e locações de Máquinas Pesadas 
ltda, cNPJ: 03.069.571/0001-70. Processo licitatório nº 065/2022, Pregão 
Eletrônico nº 038/2022. objeto: locação de trator de esteira d9 para fomento 
as ações de assistência técnica aos agricultores aderidos ao programa territó-
rios sustentáveis, Conforme Convenio n◦ 62/2022, Processo n° 2022/554188 
no Município. valor total r$ 337.988,00. vigência: 18/10/2022 a 31/12/2022. 
celio Marcos cordeiro. Prefeito Municipal.

Protocolo: 867543

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CURIONÓPOLIS

.

secretaria MUNiciPaL de saÚde
aViso de LicitaÇÃo

ModaLidade: Pregão eletrônico srP Nº 35/2022-tiPo: Menor Preço 
por item - oBJEto: rEGistro dE PrEÇos Para EvENtUais E fUtUras 
aQUisiÇÃo dE MatEriais PErMaNENtEs (cadEiras GiratÓrias, ca-
dEiras dE assENto fiXo E loNGariaNas), Para atENdEr as dEMaN-
das da sEcrEtaria MUNiciPal dE saÚdE do MUNicÍPio dE cUrio-
NÓPolis - data rEcEBiMENto ProPostas: 07 de novembro de 2022. 
Hora: 09:00 hs – o edital está disponível aos interessados pelo site www.
curionópolis.pa.gov.br e www.portaldecompraspublicas.com.br – 24 de ou-
tubro de 2022 – daniel de Jesus Macedo – Pregoeiro.

Protocolo: 867329
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE DOM ELISEU

.

aViso de rePUBLicaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 014/2022-FMe  

Proc. LicitatÓrio Nº 9/2022-190901 
Proc. adMiNistratiVo Nº 01508003/22

O Município de Dom Eliseu, através do fundo Municipal de Educação, por 
intermédio do Pregoeiro, torna público que às 10:00h do dia 04/11/2022, 
realizará licitação, Pregão Eletrônico srP, tipo menor preço por item, para 
a coNstitUiÇÃo dE rEGistro dE PrEÇos Para fUtUro E EvENtUal 
aQUisiÇÃo dE PlaYGroUNd’s iNfaNtil coM divErsos EQUiPaMEN-
tos, faBricados/MoNtados/iNstalados, dEstiNados a atENdEr as 
Escolas do ENsiNo iNfaNtil, fUNdaMENtal MENor (1º a 5º aNo) Na 
ZoNa UrBaNa E ZoNa rUral, JUNto a sEcrEtaria MUNiciPal dE EdU-
caÇÃo, cUltUra E dEsPorto, EM atENdiMENto ao fUNdEB - fUNdo dE 
MaNUtENÇÃo E dEsENvolviMENto da EdUcaÇÃo Básica E dE valori-
ZaÇÃo dos ProfissioNais da EdUcaÇÃo, do MUNicÍPio dE doM Eli-
sEU/Pa, cUJas EsPEcificaÇÕEs dEtalHadas ENcoNtraM-sE No aNEXo 
i do Edital., a realizar-se na no endereço eletrônico: https://www.portal-
decompraspublicas.com.br/18/. a licitação obedecerá ao disposto na lei nº 
10.520/2002, decreto Nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, subsidiada 
pela lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. o Edital e seus anexos en-
contram-se à disposição dos interessados no endereço eletrônico: https://do-
meliseu.pa.gov.br/ e no departamento de licitações da Prefeitura, localizado 
na av. Juscelino Kubitschek de oliveira, nº02, centro, deste Município - cEP: 
68.633-000, a partir da publicação deste aviso, no horário de expediente das 
08:00hs às 13:00hs. informações: licita.pmde@gmail.com.

Felipe Gabriel correa Barros-Pregoeiro Municipal
Protocolo: 867545

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 016/2022-PMde  

Proc. LicitatÓrio Nº 9/2022-101001  
Proc. adMiNistratiVo Nº 01909003/22

O Município de Dom Eliseu, através da Prefeitura Municipal, por intermédio 
do Pregoeiro, torna público que às 10:00h do dia 07/11/2022, realizará lici-
tação, Pregão Eletrônico srP, tipo menor preço por item, para a coNstitUi-
ÇÃo dE rEGistro dE PrEÇos Para fUtUro E EvENtUal coNtrataÇÃo 
dE EMPrEsa Para forNEciMENto dE MatErial ElÉtrico dEstiNado a 
MaNUtENÇÃo PrEvENtiva E corrEtiva da ilUMiNaÇÃo PÚBlica E dos 
PrÉdios PErtENcENtEs a PrEfEitUra, sEcrEtarias E fUNdos MUNi-
ciPais dE doM ElisEU-Pa, cUJas EsPEcificaÇÕEs dEtalHadas ENcoN-
traM-sE No aNEXo i do Edital., a realizar-se na no endereço eletrônico: 
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/18/. a licitação obedecerá ao 
disposto na lei nº 10.520/2002, decreto Nº 10.024, de 20 de setembro de 
2019, subsidiada pela lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. o Edital 
e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados no endereço ele-
trônico: https://domeliseu.pa.gov.br/ e no departamento de licitações da Pre-
feitura, localizado na av. Juscelino Kubitschek de oliveira, nº02, centro, deste 
Município - cEP: 68.633-000, a partir da publicação deste aviso, no horário de 
expediente das 08:00hs às 13:00hs. informações: licita.pmde@gmail.com.

Felipe Gabriel correa Barros-Pregoeiro Municipal
Protocolo: 867546

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE FLORESTA DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de FLoresta do araGUaia
aViso de ratiFicaÇÃo 

cHaMada PÚBLica Nº 02/2022/PMFa 
objeto: aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do Em-
preendedor familiar rural, para o atendimento ao Programa Nacional de ali-
mentação Escolar-PNAE. Ratificação: 21/10/2022. credenciada: ana da 
Cunha Ferreira.

Protocolo: 867549


