
136  diário oficial Nº 34.955 Terça-feira, 03 DE MAIO DE 2022

PreFeitUra MUNiciPaL de cUMarU do Norte - Pa
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 024/2022
Processo Licitatório nº 037/2022. objeto: contratação de empresa para 
prestação de serviço em Mecânica de veículos leves, pesados e maquinas 
pesadas da frota da Prefeitura Municipal de cumaru do Norte - Pa, Edital 
no Endereço: www.portaldecompraspublicas.com.br. abertura das Propos-
tas: 16/05/2022 às 09h00min. informações Gerais: www.pmcn.pa.gov.br.  
e-mail:  licitacao@pmcn.pa.gov.br. railane Barbosa almeida:  Pregoeira.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 025/2022
Processo Licitatório nº 039/2022. objeto registro de preço para con-
tratação de empresa para fornecimento de materiais de construção, fer-
ragens, hidráulicos e material elétricos em geral, objetivando atender as 
necessidades da Prefeitura municipal, Secretarias e fundos Municipais de 
cumaru do Norte/Pa, Edital no Endereço: www.portaldecompraspublicas.
com.br. abertura das Propostas: 16/05/2022 às 13h00min. informações 
Gerais: www.pmcn.pa.gov.br.  e-mail:  licitacao@pmcn.pa.gov.br. 
railane Barbosa almeida: Pregoeira.

Protocolo: 792474
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PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de coNceiÇÃo do araGUaia
resULtados de JULGaMeNto 

PreGÃo PreseNciaL Nº 002/2022
a Prefeitura Municipal de conceição do araguaia - Pa, através da se-
cretaria Municipal de infraestrutura e desenvolvimento Urbano de concei-
ção do araguaia-Pa, por intermédio da comissão permanente de licitação, 
torna público que realizou no dia 27 do mês de aBril de 2022 às 08:30 
horas na sala de reunião da comissão Permanente de licitação - cPl, situ-
ada à TV. Vereadora Virgolina coelho, nº 1145, São luiz ii, nesta cidade, 
licitação na modalidade Pregão na forma Presencial , tipo MENor PrEÇo 
, visando contratação de empresa para prestação de serviços de horas 
máquinas, locação de caminhão e equipamentos, para implantação de 40 
pontes em concreto armado no Município de conceição do araguaia-Pará, 
conforme convênio nº 031/2021/SETraN, projeto básico e demais anexos. 
tendo como vencedora a empresa: eLetroFresa eNGeNHaria e 
coMÉrcio Ltda, cNPJ: 02.407.509/0001-89.

PreGÃo PreseNciaL Nº 004/2022
a Prefeitura Municipal de conceição do araguaia - Pa, através da se-
cretaria Municipal de infraestrutura e desenvolvimento Urbano de concei-
ção do araguaia-Pa, por intermédio da comissão permanente de licitação, 
torna público que realizou no dia 27 do mês de aBril de 2022 às 10:30 
horas na sala de reunião da comissão Permanente de licitação - cPl, situ-
ada à TV. Vereadora Virgolina coelho, nº 1145, São luiz ii, nesta cidade, 
licitação na modalidade Pregão na forma Presencial , tipo MENor PrEÇo 
Por iTEM, visando contratação de empresa especializada para fornecimen-
to de serviços de mão de obra para implantação de 40 pontes em concreto 
armado totalizando 420m no Município de conceição do araguaia-Pará, 
conforme convênio nº 031/2021/SETraN, projeto básico e demais anexos, 
constantes no presente termo de referência. tendo como vencedora a 
empresa: KcX PrestaÇÃo de serViÇos e coMÉrcio Ltda, cNPJ: 
44.100.331/0001-79.

resULtado do certaMe, HoMoLoGaÇÃo/adJUdicaÇÃo 
e coNVocaÇÃo Para assiNatUra de coNtrato  

toMada de PreÇo 001/2022
o Município de conceição do araguaia - Pa, através da Secretaria infra-
estrutura e desenvolvimento Urbano, por intermédio da comissão Perma-
nente de licitação torna público a adjudicação/ homologação e convocação 
para assinatura do contrato, referente da Tomada de Preço 001/2022, cujo 
objeto é: EMPrEiTada Por PrEÇoS UNiTárioS, visando coNTraTaÇÃo 
dE EMPrESa ESPEcialiZada Para coNSTrUÇÃo dE UMa PoNTE EM coN-
crETo arMado, diMENSÃo 49M (c) X 5M (l), localiZado Na ZoNa 
rUral do MUNiciPio dE coNcEiÇÃo do araGUaia-Pa, coordENadaS 
8°46’26.13”S-49°40’29.77”o, conforme convenio Nº 031/2021/SETraN, em 
conformidade com planilhas e projetos em anexo ao edital, adjudica, homolo-
ga a Empresa: JN PrESTaÇÃo dE SErViÇoS lTda, cNPJ: 05.027.166/0001-
15 e convoca a empresa supracitada no prazo de 05 (cinco) dias uteis para 
assinatura do contrato. conceição do araguaia-Pa, 02 de abril de 2022. He-
loisa Mendes sousa Francisco. Presidente da cPL

Protocolo: 792477
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PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CURIONÓPOLIS

.

                   secretaria MUNiciPaL de oBras 
e deseNVoLViMeNto UrBaNo

eXtrato do 1º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 20210268
oBJeto: 1º TErMo adiTiVo Para acrÉSciMoS QUaNTiTaTiVoS coM 
SUPrESSÃo ao coNTraTo Nº 20210268, QUE TraTa da coNTraTaÇÃo 
dE EMPrESa Para EXEcUÇÃo dE GalEriaS do caNal da aVENida aMa-
ZoNaS E UrBaNiZaÇÃo GEral, coM coNSTrUÇÃo dE QUadra PoliES-
PorTiVa, QUadra dE fUTEBol SociET, árEaS dE laZEr E aliMENTa-
ÇÃo No MUNiciPio dE cUrioNoPoliS-Pa - oriGEM: coNcorrÊNcia 
PÚBlica Nº 010/2021 - coNTraTada: MUlTiSUl ENGENHaria S/S lTda 
- Valor do 1º TErMo adiTiVo: r$1.497.828,76 (UM MilHÃo, QUaTro-
cENToS E NoVENTa E SETE Mil, oiTocENToS E ViNTE E oiTo rEaiS E SE-
TENTa E SEiS cENTaVoS) - daTa da aSSiNaTUra: 08 dE aBril dE 2022.                                                                                                                                            

      eXtrato do 1º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 20210082
oBJeto: 1º TErMo adiTiVo Para acrÉSciMoS QUaNTiTaTiVoS coM SU-
PrESSÃo E iTENS QUaliTaTiVoS NoVoS ao coNTraTo Nº 20210082, QUE 
TraTa da coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para EXEcUÇÃo da rEViTaliZaÇÃo 
UrBaNa da PraÇa da rEPÚBlica coM coNSTrUÇÃo dE ESQUiPaMENToS 
cUlTUraiS ESPorTiVoS E dE laZEr No MUNiciPio dE cUrioNoPoliS-Pa 
- oriGEM: coNcorrÊNcia PÚBlica Nº 011/2021 - coNTraTada: MUlTi-
SUl ENGENHaria S/S lTda - Valor do 1º TErMo adiTiVo: r$224.174,47 
(dUZENToS E ViNTE E QUaTro Mil, cENTo E SETENTa E QUaTro rEaiS E 
QUarENTa E SETE cENTaVoS) - daTa da aSSiNaTUra: 08 dE aBril dE 2022.

secretaria MUNiciPaL de edUcaÇÃo 
eXtrato do 1º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 20210269

oBJeto: 1º TErMo adiTiVo Para acrÉSciMoS QUaNTiTaTiVoS coM 
SUPrESSÃo E iTENS QUaliTaTiVoS NoVoS ao coNTraTo Nº 20210269, 
QUE TraTa da coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para coNSTrUÇÃo dE 01 
(UMa) EScola coM QUadra PoliESPorTiVa coBErTa E cliMaTiZaÇÃo, 
TraTaMoS da EScola JK, localiZada No MUNiciPio dE cUrioNÓPoliS 
– Pa - oriGEM: coNcorrÊNcia PÚBlica Nº 08/2021 - coNTraTada: MUl-
TiSUl ENGENHaria lTda - Valor do 1º TErMo adiTiVo: r$1.223.139,20 
(UM MilHÃo dUZENToS E ViNTE E TrÊS Mil cENTo E TriNTa E NoVE rE-
aiS E ViNTE cENTaVoS) - daTa da aSSiNaTUra: 10 dE MarÇo dE 2022                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                       

secretaria MUNiciPaL de edUcaÇÃo de cUrioNÓPoLis
eXtrato do 1º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 20210270

oBJeto: 1º TErMo adiTiVo Para acrÉSciMoS QUaNTiTaTiVoS coM 
SUPrESSÃo E iTENS QUaliTaTiVoS NoVoS ao coNTraTo Nº 20210270, 
QUE TraTa da coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para coNSTrUÇÃo dE 01 
(UMa) EScola dE UM PaViMENTo, doTada dE 06 SalaS dE aUla E 
QUadra PoliESPorTiVa coBErTa, dENoMiNada dE riTa liMa No diS-
TriTo dE SErra PElada, Na ZoNa rUral PErTENcENTE ao MUNiciPio 
dE cUrioNÓPoliS – Pa - oriGEM: coNcorrÊNcia PÚBlica Nº 08/2021 
- coNTraTada: caMPiNa ENGENHaria EirEli - Valor do  1º TErMo adiTi-
Vo: r$770.080,59 (SETEcENToS E SETENTa Mil oiTENTa rEaiS E ciNQUENTa 
E NoVE cENTaVoS) - daTa da aSSiNaTUra: 10 dE MarÇo dE 2022.

Protocolo: 792187
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PREFEITURA MUNICIPAL 
DE FLORESTA DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de FLoresta do araGUaia/Pa
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 009/2022 
objeto: contratação de empresa especializada para prestação de serviços 
de locação de palco, sonorização, iluminação cênica, túnel, painel de lEds, 
gerador de energia elétrica, tendas, banheiros químicos, show pirotécnico, 
veículos, dentre outras estruturas complementares para a realização do 27º 
festival do abacaxi de floresta do araguaia. abertura no dia 13/05/2022 ás 
08:15hs. Edital na íntegra disponível nos endereços eletrônicos: www.por-
taldecompraspublicas.com.br, e www.florestadoaraguaia.pa.gov.br/categoria/
licitacoes, e sala da cPl no Prédio da PMfa, das 8:00 às 12:00 horas. cel.: 
(94) 98405 2640. divailton Moreira de souza - Pregoeiro.

Protocolo: 792480
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PREFEITURA MUNICIPAL 
DE IGARAPÉ-MIRI

.

secretaria MUNiciPaL de saÚde de iGaraPÉ Miri
aViso de retiFicaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 012/2022-srP/cPL-seMsa 
registro de Preço para aquisição de Equipamentos Permanentes para aten-
ção especializada em Saúde Nº da Proposta: 11373.369000/1200-07-rEdE 
cEGoNHa.  Publicado na ioEPa pág. 82 nº 34.944, doU pág. 292 seção 3 
e JorNal aMaZoNia pág. Nº 5, ambos do dia 25/04/2022. onde se lê: 
abertura: 06/05/2022 ás 08h. Leia-se: abertura: 12/05/2022 ás 08:30hs.

Nazianne Barbosa Pena
Secretária Municipal de Saúde.

Protocolo: 792482
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PREFEITURA MUNICIPAL 
DE IGARAPÉ-AÇU

.

PreFeitUra MUNiciPaL de iGaraPÉ aÇU
aVisos de LicitaÇÃo 

toMada de PreÇos Nº 003/2022 
objeto: contratação de empresa para reforma e adequação da Escola Es-
tadual de Ensino fundamental do curi na zona rural do Município de iga-
rapé-Açu, conforme o convênio nº 019/2022, firmado entre a Secretaria 
de Estado de Educação e a Prefeitura Municipal de igarapé-açu; abertura 
dia 19/05/2022 as 09:00h na sala de licitações da Prefeitura Municipal de 
igarapé-açu. Leonardo da costa carréra - Presidente da cPL.
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