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eXtrato de terMo aditiVo. termo aditivo ao contrato nº 
1310001-2021. convite nº 003-2021. termo aditivo ao contrato nº 
1310001-2021. convite nº 003-2021. objeto: supressão e acréscimo de 
valor, do contrato nº 1310001-2021-PMc, cujo objeto é a “execução de 
serviços de construção de uma Ponte sobre o rio ouricuri, na cidade de 
capanema”, diante da necessidade de alterações em serviços previstos e 
acréscimos de serviços não previstos anteriormente e essenciais ao pleno 
atendimento do objetivo pretendido. empresa: a. s. oliveira comércio e 
serviços eireli, cNPJ nº 33.977.343/0001-60. fund. legal: art. 57, §1º, 
inciso ii e art. 65º, § 1º da lei nº 8.666/93. assinatura: 28/03/2022. 
francisco ferreira freitas Neto - Prefeito Municipal.
eXtrato de aPostiLaMeNto. terceiro termo de apostilamento 
do contrato nº 2904002-2021. Pregão eletrônico nº 011/2021. ter-
ceiro termo de apostilamento do contrato nº 2904002-2021pregãoeletrô-
nico nº 011/2021. objeto: de preço do item191, constante no contrato nº 
2904002-2021, cujo o objeto é aquisição de material de consumo em geral 
para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de capanema e duas 
Secretarias, com fim de reestabelecer o reequilíbrio econômico-financeiro. 
empresa: fenix distribuidora continental ltda. cNPJ nº 38.707.957/0001-
45. fund. legal: art. nº 65, inciso ii alínea “d” da lei nº 8.666/93. assi-
natura: 18/05/2022. francisco ferreira freitas Neto - Prefeito Municipal.
aViso de LicitaÇÃo. PreGÃo eLetrÔNico Nº 016/2022- PMc - srP. 
objeto: registro de preço para futura e eventual contratação de empresa 
especializada prestar os serviços de locação de estrutura de palco, sonori-
zação, iluminação e montagem de estruturas, a fim de atender as neces-
sidades da Prefeitura Municipal capanema e suas secretarias Municipais. 
sessão Pública: 22/06/2022 às 09h, horário de Brasília. edital disponível 
em: www.portaldecompraspublicas.com.br. informações e-mail: cpl.ca-
panema2017@gmail.com/pregoeiracapanema@gmail.com. laise Martins 
leal - Pregoeira.

Protocolo: 811278
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE CUMARÚ DO NORTE

.

PreFeitUra MUNiciPaL de cUMarU do Norte - Pa
aViso de LicitaÇÃo
Pregão eletrônico nº 032/2022.
Processo licitatório nº 048/2022. objeto
a presente licitação tem por objeto o registro de preços para eventual e futura 
aquisição de 2.000 (dois mil) Kit de cestas básicas destinados a atender famílias 
em situação de vulnerabilidade social e emergencial, através do benefício even-
tual do Município de cumaru do Norte - Pa no exercício de 2022 a 2023, edital 
no endereço: www.portaldecompras publicas.com.br. abertura das Propostas: 
23/06/2022 às 09h00min. informações Gerais: www.pmcn.pa.gov.br.  e-mail:  
licitacao@pmcn.pa.gov.br. railane Barbosa almeida: Pregoeira.

Protocolo: 811281
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de coNceiÇÃo do araGUaUa
aVisos de LicitaÇÃo - PreGÃo PreseNciaL Nº 009/2022 seMteJ
a secretaria Municipal de turismo, esporte e Juventude  de  conceição do 
araguaia - Pa, torna público que fará realizar no dia 23 do mês de  JUNHo 
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 modalidade Pregão na forma Presencial , tipo 
Maior oferta , visando PerMissÃo Para a eXPloraÇÃo coMercial 
teMPoraria da área deNoMiNada “Boate”, QUe coMPreeNde a área 
dos eveNtos dUraNte a teMPorada de Praia e rÉveilloN, No MU-
NicÍPio de coNceiÇÃo do araGUaia - Pa. 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.
PreGÃo PreseNciaL  - Nº  005/2022 seGePLaN
a prefeitura Municipal de conceição do araguaia através da secretaria Mu-
nicipal de Gestão e Planejamento e por intermédio da comissão permanen-
te de licitação, torna público que fará realizar no dia 23 do mês de  JUNHo 
de 2022 às 13:00 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 modalidade Pregão na forma Presencial 
, tipo MeNor PreÇo, visando aQUisiÇÃo de Micro-ÔNiBUs adaPtado 
Para o MUNicÍPio de coNceiÇÃo do araGUaia - Pa coNforMe coN-
vÊNio Nº 05/2022, Processo:2022/366078-da fUNdaÇÃo  ParaPaZ, 
coNforMe esPecificaÇÕes MÍNiMas coNtidas Neste terMo e de-
Mais aNeXos. 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. conceição do araguaia-Pa, 08 
de junho de 2022. Heloisa Mendes sousa francisco. Presidente da cPl

Protocolo: 811283
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE CURIONÓPOLIS

.

secretaria MUNiciPaL de oBras e deseNVoLViMeNto UrBa-
No de cUrioNÓPoLis
 eXtrato do 1º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 20220113
oBJeto: 1º terMo aditivo Para acrÉsciMos QUaNtitativos e iteNs 
QUalitativos Novos ao coNtrato Nº 20220113, QUe trata da coN-
trataÇÃo de eMPresa Para PiNtUra dos PrÉdios PÚBlicos MUNici-
Pais de cUrioNóPolis – oriGeM: toMada de PreÇos Nº 03/2021 - coN-
tratada: caMPiNa eNGeNHaria eireli - valor do 1º terMo aditivo: 
r$126.832,10 (ceNto e viNte seis Mil oitoceNtos e triNta e dois 
reais e deZ ceNtavos) - data da assiNatUra: 24 de Maio de 2022.

Protocolo: 810880
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE FLORESTA DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de FLoresta do araGUaia/Pa
aViso de LicitaÇÃo. PreGÃo eLetrÔNico Nº 010/2022. objeto: 
aquisição de equipamentos de climatização (centrais de ar), para serem 
utilizados nas escolas públicas do município de floresta do araguaia/Pa.
abertura no dia 22/06/2022 ás 08:15hs. edital na íntegra disponível nos 
endereços eletrônicos: www.portaldecompraspublicas.com.br, e www.flo-
restadoaraguaia.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: 811288
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE GOIANÉSIA DO PARÁ

.

aViso de HoMoLoGaÇÃo
o secretário Municipal de saúde de Goianésia do Pará, resolve publicar 
o resultado do PreGÃo eletroNico Nº Pe 16/2022-PMGP, homolo-
gado em 08/06/2022 o ato de adjudicação proferido pelo Pregoeiro no 
dia 16/05/2022, ao objeto: aquisição de equipamento (tomógrafo com-
putadorizado), destinado ao atendimento da rede municipal de saúde na 
realização de exames de diagnóstico de imagens conforme condições, 
quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos, em fa-
vor da empresa: laBoratorio de PatoloGia cliNica Kos ltda, cNPJ: 
22.205.947/0001-71, valor total r$ 1.199.900,00. Joaquim Jacibergues 
Garcias Urbano, secretário Municipal de saúde.

Protocolo: 811289
eXtrato de coNtrato
tomada de Preço Nº tP 01/2022-PMGP. objeto: contratação de em-
presa para recuperação da estrada vicinal que liga o Município de Goianésia 
do Pará/Pa à vila porto novo, via açaizal, com extensão total de 153,6 km. 
conforme convênio nº 065/2022, processo nº 2022/368366 firmado entre 
a setraN - secretaria de estado de transporte e Prefeitura Municipal de 
Goianésia do Pará. contratante:  Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará, 
cNPJ: 83.211.433/0001-13: contratada: B l de M caldas coM e servi-
Ços eireli, cNPJ: 14.041.528/0001-13, contrato nº 20220192, valor de 
r$ 3.252,100,89; data de assinatura: 08/06/2022.  francisco david leite 
rocha - Prefeito Municipal.

Protocolo: 811291
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE IGARAPÉ-AÇU

.

PreFeitUra MUNiciPaL de iGaraPÉ-aÇU
aViso de HoMoLoGaÇÃo. concorrência nº 001/2022. a Prefeitura 
Municipal de igarapé-açu, resolve homologar a concorrência nº 001/2022. 
objeto: contratação de empresa para realização de reforma, ampliação e 
reestruturação do terminal rodoviário de igarapé-açu, referente ao con-
vênio nº 71/2022 que entre si celebram a secretaria de estado de desen-
volvimento Urbano e obras Públicas e a Prefeitura Municipal de igarapé-a-
çu, em favor da empresa: PraXis - construtora, obras e serviços ltda, 
cNPJ nº 41.493.677/0001-96, no valor de r$ 9.092.274,70 (nove milhões 
e noventa e dois mil e duzentos e setenta e quatro reais e setenta centa-
vos); Normando Menezes de souza - Prefeito

Protocolo: 811293
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