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..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA IZABEL DO PARÁ

.

aViso de HoMoLoGaÇÃo
toMada de PreÇo Nº 003/2021-PMsiP

oBJeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria Para EXEcUTar 
oS SErViÇoS dE coNSTrUÇÃo dE BaNHEiroS PÚBlicoS Na Vila dE 
caraParÚ, No MUNicÍPio dE SaNTa iZaBEl do Pará, EMPrESa HoMo-
loGada: PaViMiX PaViMENTaÇÃo & coNSTrUÇÃo lTda-EPP com cNPJ 
Nº 19.099.344/0001-28; Valor global: r$ 274.016,27 (duzentos setenta e 
quatro mil, dezesseis reais e vinte e sete centavos); data da Homologação: 
26/01/2022; ordenador: eVaNdro Barros WataNaBe, Prefeito Mu-
nicipal de santa izabel do Pará.

rosinaldo Ferreira de Freitas
PrESidENTE/PMSiP.

Protocolo: 754191

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA MARIA DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNta Maria do ParÁ
aViso de sUsPeNsÃo 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 001/2022 
o Município de santa Maria do Pará comunica, aos interessados no pro-
cesso de licitação na modalidade pregão, na forma eletrônica, Pregão eletrô-
nico nº 001/2022, Processo administrativo n.º 001/2022, tendo por objeto: 
registro de Preço para futura e Eventual contratação de Empresa Para forne-
cimento de oxigênio Medicinal, Umificador, Máscara e Regulador de Oxigênio, 
objetivando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saude de 
Município de Santa Maria do Pará/Pa e cuja sessão estava marcada para o 
dia 25 de janeiro de 2022 está TEMPorariaMENTE SUSPENSo por motivos 
de readequação do instrumento convocatório. as posteriores decisões serão 
posteriormente publicadas nos sítios oficiais. Mais informações no Setor de 
licitações: Praça da Matriz, Prefeitura Municipal, Sala das licitações, horário 
08:00hs às 12:00hs, cplsntm@gmail.com.

Protocolo: 754334

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNto aNtÔNio do taUÁ
errata

Prefeitura informa que no dia 25 de janeiro de 2022 na Edição Nº 34.843, 
na pag. 126, Protocolo: 753463, por equivoco foram digitados alguns dados 
incorretos.
onde se Lê: aBErTUra: 07/02/2022 ÀS 10:00H
Leia-se: aBErTUra: 09/02/2022 ÀS 10:00H

Protocolo: 754335
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo doMiNGos do caPiM
aVisos de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 00004/2022
o município de são domingos do capim através da pregoeira, torna pú-
blico o processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico-SrP do tipo me-
nor preço por item que versa sobre o rEGiSTro dE PrEÇoS Para fUTUra 
E EVENTUal aQUiSiÇÃo dE GÊNEroS aliMENTÍcioS, EM aTENdiMENTo 
a dEMaNda do ProGraMa NacioNal dE aliMENTaÇÃo EScolar/PNaE 
do MUNicÍPio dE SÃo doMiNGoS do caPiM/Pa. a data do recebimento e 
abertura das propostas e documentos de habilitação será no dia 10/02/2022 
às 08:00 horas no sistema comprasnet. o edital estará disponível nos sites: 
https://saodomingosdocapim.pa.gov.br/categoria/licitacoes/ e www.com-
prasnet.gov.br e e- mail: licitacaosdc2021@gmail.com, e também poderá ser 
obtido no prédio da prefeitura, sala da comissão Permanente de licitações 
(cPl) localizada na av. dr. lauro Sodré, nº 206, centro, são domingos do 
capim/Pa, cEP: 68635-000, nos dias úteis, no horário de 07:00hs às 13:00hs 
a partir da data da publicação.

Maria Jose Bastos do aMaraL
PrEGoEira

Protocolo: 754336

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO FÉLIX DO XINGU

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo FÉLiX do XiNGU - Pa
aviso de licitação

PreGÃo eLetrÔNico 103/2021
coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para rEfEorMa dE ViVEiroS MUNiciPal Para 
ProdUÇÃo dE MUdaS do SoBrEaMENTo dE SiSTEMaS aGro florESTal Na 
cUlTUra do cacaU E aPoio a aSSociaÇÃo No MElHoraMENTo da aMÊN-
doa dE cacaU No MUNicÍPio. abertura: 09/02/2022 às 09 h30m. EdiTal: 
departamento de licitações na sede da Prefeitura no Endereço: avenida 22 de 
março nº. 915 - centro no horário das 7h30m às 12h00m. e-mails licitação.pms-
fx@hotmail.com; https://www.portaldecompraspublicas.com.br/18/; https://
www.sfxingu.pa.gov.br/web.

Joao cLeBer de soUsa torres
Prefeito Municipal de São félix do Xingu

Protocolo: 754337

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo FÉLiX do XiNGU - Pa
eXtrato de coNtrato

contrato n° 20220029 - PreGÃo eLetrÔNico Nº 038/2021 - srP 
- contratante: PrEfEiTUra MUNiciPal dE SÃo fÉliX do XiNGU - con-
tratado: H. NoGUEira da SilVa & cia lTda- objeto: aQUiSiÇÃo dE PE-
ÇaS, acESSÓrioS, fErraMENTaS, PNEUS E MaTErial PErMaNENTE Para 
VEÍcUloS E MaQUiNaS PESadaS, Para aTENdEr aS NEcESSidadES daS 
SEcrETariaS: SEMoB e SEMUrB. Vigência: 21/01/2022 a 31/12/2022 - Va-
lor Global: r$ 89.621,99 (oitenta e nove mil, seiscentos e vinte e um reais e 
noventa e nove centavos) - data da assinatura: 21/01/2022.

Joao cLeBer de soUsa torres
Prefeito Municipal de São félix do Xingu

Protocolo: 754338
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.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo GeraLdo do araGUaia
eXtrato de terMo aditiVo/ProrroGaÇÃo de PraZo.

terMo aditiVo N. 001
cT n. 20210121, 20210123 e 20210124. Processo: Pregão Presencial SrP n. 
9/2021-008 - objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS para futura e eventual aquisição 
de medicamentos. contratadas: cirUrGica al-STYN lTda, E S diST. dE 
MEdicaMENToS EirEli e diSTriBUidora Vida lTda. contratante: fundo 
Mul de Saúde. Vigência: 22.04.2021 a 31.12.2021. Prazo aditado: 02 (dois) 
meses. Prazo final: 28.02.2022. fundamento legal: art. 57, ii, § 2º e poste-
riores alterações. Permanecem inalteradas as demais condições contratuais. 
São Geraldo do araguaia (Pa), 28 de dezembro de 2021, ordenador de des-
pesas, douglas da costa e silva.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo GeraLdo do araGUaia
eXtrato de terMo aditiVo/ProrroGaÇÃo de PraZo.

terMo aditiVo N. 001
cT n. 20210162, 20210163, 20210164 e 20210166. Processo: Pregão Pre-
sencial SrP n. 9/2021-012 - objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS para futura e 
eventual aquisição de materiais técnicos hospitalares, odontológicos e labo-
ratoriais. contratadas: M N S da coSTa ParriÃo - ME, E S diSTriBUi-
dora dE MEdicaMENToS EirEli, JcS dE SoUZa coMÉrcio EirEli e a. 
SiQUEira MESQUiTa EirEli-ME. contratante: fundo Mul de Saúde. Vigên-
cia: 01.06.2021 a 31.12.2021. Prazo aditado: 02 (dois) meses. Prazo final: 
28.02.2022. fundamento legal: art. 57, ii, § 2º e posteriores alterações. 
Permanecem inalteradas as demais condições contratuais. São Geraldo do 
araguaia (Pa), 28 de dezembro de 2021, ordenador de despesas, douglas 
da costa e silva.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo GeraLdo do araGUaia
eXtrato de terMo aditiVo/ProrroGaÇÃo de PraZo.

terMo aditiVo N. 001
cT n. 20210292. Processo: Pregão Presencial n. 9/2021-030 - objeto: aquisi-
ção de gás oxigênio medicinal. contratada: N da coNcEiÇÃo coSTa EirEli. 
contratante: fundo Mul de Saúde. Vigência: 03.11.2021 a 31.12.2021. Prazo 
aditado: 02 (dois) meses. Prazo final: 28.02.2022. fundamento legal: art. 
57, ii, § 2º e posteriores alterações. Permanecem inalteradas as demais con-
dições contratuais. São Geraldo do araguaia (Pa), 28 de dezembro de 2021, 
ordenador de despesas, douglas da costa e silva.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo GeraLdo do araGUaia
eXtrato de coNtrato

Pregão Presencial srP Nº. 9/2021-005 - Prazo de Vigência 03.01.2022 
a 31.12.2022.
oBJETo: aquisição de materiais de limpeza, produtos de higienização, copa e 
cozinha, cama, mesa e banho e outros materiais de consumos diversos. dota-
ção orçamentaria: 2.089. fundeb, cNPJ: 28.539.403/0001-22, contratadas: 
Pereira & Sousa com. Varejista de alimentos ltda, cNPJ: 13.145.811/0001-


