
120  diário oficial Nº 34.871 Segunda-feira, 21 DE FEVEREIRO DE 2022

Pa. data da abertura: 09 de Março de 2022. Hora da abertura: 10h00mm. lo-
cal da abertura da Sessão Pública: Sala de reunião ranulfo Teixeira cavalcante 
localizada no prédio da Prefeitura Municipal de Quatipuru - rua cônego Siqueira 
Mendes, s/n. - Bairro centro - cidade Quatipuru - Pará, cEP - 68.709-000. Edi-
tal disponível nos sites: https://quatipuru.pa.gov.br/categoria/licitacoes/,  www.
tcm.pa.gov.br, e-mail: cplpmq@gmail.com e na sede da Prefeitura Municipal, En-
dereço: rua cônego Siqueira Mendes, s/n. - Quatipuru - Pará, cEP - 68.709-000. 
Maria Ruth C. Pereira - Presidente CPL/PMQ.

Protocolo: 763374
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE RONDON DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de roNdoN do ParÁ
FUNdo MUNiciPaL de edUcaÇÃo

aViso de LicitaÇÃo
PREGÃO ELETRôNICO Nº 9/2022-012 FME

objeto: aquisição de gêneros alimentícios para atender o Programa Nacional 
de alimentação Escolar-PNaE durante o ano letivo 2022 através do fundo 
Municipal de Educação deste município. abertura: 10/03/2022 às 09:00 horas 
(horário de Brasília-df). local: https://www.portaldecompraspublicas.com.br 
recebimento das propostas até às 08:59 horas do dia 10/03/2022.
o edital e anexos encontram-se a disposição na Sala da cPl no horário das 08:00 
às 14:00, nos sítios www.rondondopara.pa.gov.br / www.portaldecompraspubli-
cas.com.br e https://www.tcm.pa.gov.br informações: 94-99227-0575(Whatsa-
pp) ou cplrondondopara@gmail.com ou cplrondondopara@yahoo.com.br.

rondon do Pará, 18 de fevereiro de 2022
Joana darc P. s. alencar - Pregoeira

Protocolo: 763375
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ

.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ/PA
aViso de LicitaÇÃo

A Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Pará/PA torna público a 
abertura do PrEGÃo ElETrÔNico Nº 0006/2022, TiPo MENor PrEÇo, Modo 
dE diSPUTa aBErTo para rEGiSTro dE PrEÇoS Para fUTUra E EVENTU-
al coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para forNEciMENTo dE rEfEiÇÕES, coM 
diSPoNiBiliZaÇÃo dE TodoS oS UTENSÍlioS E EQUiPaMENToS ESPEci-
fÍcoS NEcESSarioS ao acoNdicioNaMENTo daS rEfEiÇÕES, BEM coMo 
SUa coNSErVaÇÃo E HiGiENiZaÇÃo, a SEr EXEcUTado No ÂMBiTo do 
MUNicÍPio dE SaNTa BárBara do Pará/Pa, oBJETiVaNdo aTENdEr aS 
NEcESSidadES da PrEfEiTUra, SEcrETariaS E fUNdoS MUNiciPaiS. a 
Sessão de recebimento de propostas, análise e julgamento será no dia 08 de 
Março de 2022 por meio do endereço eletrônico: www.comprasgovernamen-
tais.gov.br, UaSG: 980369, às 09:00hs. Edital e anexos: https://santabar-
bara.pa.gov.br/, www.comprasgovernamentais.gov.br, UaSG: 980369; Portal 
TcM/Pa; Setor de licitações: rodovia augusto Meira filho, KM 17, S/Nº, Sala 
de licitações, horário 09:00hs às 12:00hs, cplsantabarbara2022@gmail.com.

Priscila Spindola Franchi.-Pregoeira Municipal.
Protocolo: 763379
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA CRUZ DO ARARI

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNta crUZ do arari
aViso de LicitaÇÃo

PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 9/2022-001 - TIPO MENOR PREÇO
registro de Preço para futura ou eventual contratação de empresa para a 
aQUiSiÇÃo dE MoBiliárioS para atender as necessidades da Prefeitura 
Municipal de Santa cruz do arari - Pa, Secretarias integradas e fundos Mu-
nicipais. abertura: 10/03/2022 ás 9h. Edital e informações no site: www.
tcm.pa.gov.br e site https://www.santacruzdoarari.pa.gov.br/, e no Portal de 
compras públicas: https://www.portaldecompraspublicas.com.br.
PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 9/2022-002 - TIPO MENOR PREÇO
registro de Preço para futura ou eventual contratação de empresa para a 
forNEciMENTo dE áGUa MiNEral para atender as necessidades da Prefei-
tura Municipal de Santa cruz do arari - Pa, Secretarias integradas e fundos 
Municipais abertura: 10/03/2022 ás 14h. Edital e informações no site: www.
tcm.pa.gov.br e site https://www.santacruzdoarari.pa.gov.br/, e no Portal de 
compras públicas:  https://www.portaldecompraspublicas.com.br

Santa cruz do arari, 21 de fevereiro de 2022.
Adriane Oliveira dos Santos

Pregoeira Municipal
Protocolo: 763342

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA IZABEL DO PARÁ

.

aViso de HoMoLoGaÇÃo
PREGÃO ELETRôNICO Nº 034/2021-PMSIP-SMS

oBJETo: aQUiSiÇÃo dE EQUiPaMENToS – EMENdaS ParlaMENTarES Para 
aTENdEr o HoSPiTal MUNiciPal dr. EdilSoN aBrEU - ProPoSTa Nº 
11745.308000/1190-13, Nº 11745.308000/1190-16 E Nº 11745.308000/1190-
17; EMPrESaS HoMoloGadaS: MarTiNS Jr coMErcio E SErV EirEli, com 
cNPJ Nº 15.459.519/0001-00; Valor global: r$ 168.868,99 ( cento sessenta e 
oito mil, oitocentos sessenta e oito reais e noventa e nove centavos); PPf coM 
E SErV EirEli, com cNPJ Nº 11.189.910/0001-80 ; cNPJ Nº 07.606.575/0001-
00; Valor global: r$ 3.036,00 ( três mil e trinta e seis reais); data da Homologa-
ção: 18/02/2022; ordenador: eVaNdro Barros WataNaBe, Prefeito 
Municipal de santa izabel do Pará.

Rosinaldo Ferreira de Freitas-PrEGoEiro/PMSiP.
Protocolo: 763295
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo doMiNGos do caPiM
aVisos de LicitaÇÃo 

PREGÃO ELETRôNICO SRP Nº 00010/2022
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 MaTErial ElÉTrico Para a MaNUTENÇÃo da 
rEdE dE ilUMiNaÇÃo PÚBlica doMUNicÍPio dE SÃo doMiNGoS do ca-
PiM/Pa. a data do recebimento e abertura das propostas e documentos de 
habilitação será no dia 04/03/2022 às 08:00 horas no sistema comprasnet. 
o edital estará disponível nos sites: https://saodomingosdocapim.pa.gov.br/
categoria/licitacoes/  e  www.comprasnet.gov.br  e e-mail: licitacaosdc2022@
gmail.com, e também poderá ser obtido no prédio da prefeitura, sala da co-
missão 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.

aViso de LicitaÇÃo 
PREGÃO ELETRôNICO SRP Nº 00010/2022

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 coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para forNEciMENTo dE rEfEi-
ÇÕES E laNcHES, coM diSPoNiBiliZaÇÃo dE TodoS oS UTENSÍlioS E 
EQUiPaMENToS ESPEcÍficoS NEcESSárioS ao acoNdicioNaMENTo daS 
rEfEiÇÕES/laNcHES, BEM coMo Para SUa coNSErVaÇÃo E HiGiENiZa-
ÇÃo, a SEr EXEcUTado No ÂMBiTo do MUNicÍPio, oBJETiVaNdo aTENdEr 
aS NEcESSidadES daS SEcrETariaS MUNiciPal dE SaÚdE, EdUcaÇÃo E 
SEcrETaria MUNiciPal dE aSSiSTÊNcia Social dE SÃo doMiNGoS do 
caPiM/Pa. a data do recebimento e abertura das propostas e documentos de 
habilitação será no dia 04/03/2022 às 14:00 horas no sistema comprasnet. 
o edital estará disponível nos sites: https://saodomingosdocapim.pa.gov.br/
categoria/licitacoes/  e  www.comprasnet.gov.br  e e-mail: licitacaosdc2022@
gmail.com, e também poderá ser obtido no prédio da prefeitura, sala da co-
missão 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.

aViso de ProrroGaÇÃo 
PREGÃO ELETRôNICO Nº 00005/2022

O Município de São Domingos do Capim, pelo princípio da oportunidade e 
conveniência, através da Pregoeira, torna público a prorrogação do processo 
licitatório do Tipo Menor Preço por item que versa sobre o rEGiSTro dE 
PrEÇoS Para fUTUra E VENTUal aQUiSiÇÃo dE PEÇaS Para MáQUiNaS 
aGrÍcolaS, ViSaNdo aTENdEr aS NEcESSidadES da SEcrETaria MU-
NiciPal dE aGricUlTUra dE SÃo doMiNGoS do caPiM/Pa. Para o dia 
07/03/2022 às 08:00 horas, continuando inalterados as demais informações.

Maria Jose Bastos do aMaraL-PreGoeira
Protocolo: 763380
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO FÉLIX DO XINGU

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo FÉLiX do XiNGU - Pa
eXtrato de terMo aditiVo

Primeiro Aditivo ao contrato Nº 20210365, que objetiva a prorrogação 
de vigência de prazo. Tomada de Preços 006/2021 - f araUJo coNSTrU-


