9h00min. Informações Gerais
l: licitacao@cmpd.pa.gov.br.
mos - Pregoeiro

IPAL DE ABAETETUBA

/2020-PMA-SRP. Contratante: Prefeitura
unicipal Administração. Objeto: Adesão de
pregão eletrônico nº 021/2020 da prefeitura
ermos e quantitativos, tendo como objeto
na manutenção preventiva e corretiva com
de refrigeração, da secretaria municipal de
da prefeitura municipal de Abaetetuba/Pará.
do: Leão Santos Comércio e Serviços Ltda
/0001-34. 1º Termo Aditivo a prorrogação
ebrado entre as partes de 26/11/2021 a
§ 2°, da Lei 8.666/93. Assinado em 26 de

to - Secretaria Municipal de Saúde

CIPAL DE BARCARENA

nte: Secretaria Municipal de Saude
bum E-Commerce - Eireli Cnpj nº
ção de instrumentais e equipamentos
cretaria Municipal de Saúde, Município
amento Legal: Lei nº 8.666/93. Vigência:

reais). Fundamentação Legal: art. 15, inciso II, e §§ da Lei Federal n° 8.666/93
e Decreto 7.892/2013. Vigência Contratual: 12 (doze) meses a partir da data de
assinatura do contrato.
Gelson Luiz Dill - Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FLORESTA DO ARAGUAIA

na Sala da CPL no horário das 0

publicas.com.br e https:www.tc

Abel Figueiredo, 29 de
Maria do Carmo Olive

PREFEITURA MUNICIPA
Objeto: Aquisição de insumos (cimento, areia, brita e placa de obra) para obra
de pavimentação em blokret sextavados nas Vilas: Ametista e Bom Jesus no
entre o Estado do Pará, através da Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Urbano e Obras Públicas - SEDOP e o Município de Floresta do Araguaia/
Pa. Abertura no dia 06/09/2022 ás 08:15hs. Edital na íntegra disponível
nos endereços eletrônicos: www.portaldecompraspublicas.com.br, e www.
PMFA, das 8:00 às 12:00 horas. Cel.: (94) 98418 7172.
Divailton Moreira de Souza - Pregoeiro

conforme demanda, para suprir as necessidades das Secretarias e Fundos
Municipais de Floresta do Araguaia/Pa. Abertura no dia 08/09/2022 ás
08:15hs. Edital na íntegra disponível nos endereços eletrônicos: www.

horas. Cel.: (94) 98418 7172.
Divailton Moreira de Souza - Pregoeiro

Tipo menor preço unitário. Formação de r
eventual aquisição de livros didáticos d

do Município de Breves/Pa, bem como o
brasileira e indígena, face às diretrizes e
destinados ao atendimento do ensino
alfabetização (programa municipal de al
sob gestão da Secretaria Municipal de ed
06/09/2022, às 10:00hs. O edital e seus an
Mural de Licitações/TCM/Pa, www.portalde
site (www.breves.pa.gov.br).
Theyd Chrystian Correa Ri

O Presidente da comissão especial de lici
educação, comunica que no dia 13/09/202
Prédio da Prefeitura Municipal de Breves,
nº 01, Centro  Breves  Pará, realizará Lic
Preço, objetiva a contratação de empresa e
obra de construção (conclusão) da escola c

