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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo doMiNGos do caPiM
aVisos de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 00030/2022
o município de são domingos do capim através da pregoeira, torna pú-
blico o processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico do tipo menor 
preço por item que versa sobre o rEGiSTro dE PrEÇoS Para aQUiSiÇÃo 
dE SUPriMENToS dE iNforMáTica, Para aTENdEr aS NEcESSidadES da 
PrEfEiTUra, SEcrETariaS E fUNdoS MUNiciPaiS dE SÃo doMiNGoS do 
caPiM/Pa. a data do recebimento e abertura das propostas e documentos de 
habilitação será no dia 23/05/2022 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.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 00034/2022
o município de são domingos do capim através da pregoeira, torna pú-
blico o processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico do tipo menor 
preço por item que versa sobre o rEGiSTro dE PrEÇoS Para SErViÇoS dE 
coNfEcÇÃo/MalHaria, EM aTENdiMENTo aS NEcESSidadES da PrEfEi-
TUra E dEMaiS fUNdoS MUNiciPaiS dE SÃo doMiNGoS do caPiM/Pa. 
a data do recebimento e abertura das propostas e documentos de habilita-
ção será no dia 23/05/2022 às 08:00 horas no sistema comprasnet. o edital 
estará disponível nos sites: ttps://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 comissão Perma-
nente 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.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 00035/2022
o município de são domingos do capim através da pregoeira, torna pú-
blico o processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico do tipo menor 
preço por item que versa sobre o rEGiSTro dE PrEÇoS Para aQUiSiÇÃo 
dE diSPoSiTiVoS MÓVEiS PorTáTEiS, Para SErEM UTiliZadoS PEloS 
aGENTES coMiNiTárioS dE SaÚdE (acS), EM aTENdiMENTo aS NEcESSi-
dadES da SEcrETaria dE SaÚdE do MUNicÍPio dE SÃo doMiNGoS do 
caPiM/Pa. a data do recebimento e abertura das propostas e documentos de 
habilitação será no dia 20/05/2022 às 08:00 horas no sistema comprasnet. 
o edital estará disponível nos sites: ttps://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.

Maria Jose Bastos do aMaraL
PrEGoEira

Protocolo: 795352
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo GeraLdo do araGUaia
retiFicaÇÃo

Publicado no ioePa, do dia 26.04.2022, Pag. nº 34.945
No aviso de licitação Pregão Eletrônico 9/2022-019. oNde se LÊ: data de 
abertura: 09.05.2022, LÊia-se: data de abertura: 19.05.2022. São Geraldo 
do araguaia - Pa, 06 de maio de 2022. Pregoeiro - adir carrafa - cPL - 
PMsaGa.

Protocolo: 795357
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SOURE

.

aViso de HoMoLoGaÇÃo e adJUdicaÇÃo
aviso de Homologação e adjudicação. Modalidade: toMada de Pre-
Ços nº 002/2022-tP. objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHa-
ria Para rEQUalificaÇÃo E aMPliaÇÃo da UBS -  Bairro NoVo, ViSaNdo 
aTENdEr aS NEcESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal dE SaÚdE do MU-
NiciPio dE SoUrE/Pa, coNforME PlaNilHa orÇaMENTaria, croNoGra-
Ma fiSico-fiNacEiro E MEMorial dEScriTiVo. Vencedor: aNTocar ENGE-
NHaria EirEli, inscrita no cNPJ: 04.074.289/0001-44, com o valor total de r$ 
311.900,00 (Trezentos e onze Mil, Novecentos reais). conforme mapa compa-
rativo anexado aos autos. Homologo a licitação na forma da lei nº 8.666/93.

SoUrE - Pa, 03 de Maio de 2022.
carlos augusto de Lima Gouvêa-PreFeito

Protocolo: 795359
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE TERRA ALTA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de terra aLta
aViso de LicitaÇÃo

a Prefeitura Municipal de terra alta/Pa, comunica a quem faça inte-
ressar, que realizará licitação, modalidade: Pregão Eletrônico para registro 
de Preço - Tipo Menor Preço por item 004/2022-PMTa, objeto: rEGiSTro 
dE PrEÇoS QUE oBJETiVa a coNTraTaÇÃo dE PESSoa JUrÍdica Para 
a aQUiSiÇÃo dE ÓlEo diESEl S-10 Para a rEcUPEraÇÃo dE 31,38 KM 
dE ESTradaS ViciNaiS No MUNicÍPio dE TErra alTa - Pará. abertura: 
19/05/2022, às 10:00hs. No site www.portaldecompraspublicas.com.br
a Prefeitura Municipal de terra alta/Pa, comunica a quem faça interes-
sar, que realizará licitação, modalidade: Pregão Eletrônico - Tipo Menor Preço 
por lote 005/2022-PMTa, objeto: coNTraTaÇÃo dE PESSoa JUrÍdica Para 
a aQUiSiÇÃo dE PaTrUlHa aGrÍcola Para aTENdEr aS NEcESSidadES 
da PrEfEiTrUra MUNiciPal dE TErra alTa - Pará. abertura: 20/05/2022, 
às 10:00hs. No site www.portaldecompraspublicas.com.br

Protocolo: 795367
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE TERRA SANTA

.

MUNicÍPio de terra saNta - ParÁ
eXtrato de coNtrato

extrato de contrato nº 0074/2022, T.P Nº00002/2022. contratante fME 
contratada: PErEira & NoGUEira lTda. Valor: 224.748,72 objeto: coN-
TraTaÇÃo dE EMPrESa Para EXEcUÇÃo dE oBraS dE coNSTrUÇÃo, rE-
forMaS E aMPliaÇÕES dE EScolaS Na ZoNa rUral do MUNicÍPio. que 
entre si celebram o Município de Terra Santa. a vigência do contrato é de  
05/05/2022 e encerramento em 05/11/2022
extrato de contrato nº 0075/2022, T.P Nº00002/2022. contratante fME 
contratada: coNSTrUTora oESTE lTda. Valor: 285.929,04 objeto: coN-
TraTaÇÃo dE EMPrESa Para EXEcUÇÃo dE oBraS dE coNSTrUÇÃo, rE-
forMaS E aMPliaÇÕES dE EScolaS Na ZoNa rUral do MUNicÍPio. que 
entre si celebram o Município de Terra Santa. a vigência do contrato é de  
05/05/2022 e encerramento em 05/11/2022.

Protocolo: 795370
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE TRAIRÃO

.

PreFeitUra MUNiciPaL de trairÃo
aViso de HoMoLoGaÇÃo e adJUdicaÇÃo 

toMada de PreÇos 005/2022PMt-tP
aviso de Homologação e adjudicação. Modalidade: tomada de Preços 
nº. 005/2022PMt-tP com o objeto a coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPE-
cialiZada EM oBraS E SErViÇoS dE ENGENHaria Para fiNS dE coNS-
TrUÇÃo dE UMa PraÇa MUNiciPal No diSTriTo BEla ViSTa do caracol, 
No MUNicÍPio dE TrairÃo, dE acordo coM ProJETo BáSico E aS ES-
PEcificaÇÕES EM rEGiME dE EMPrEiTada Por PrEÇo GloBal. Vencedor: 
caSTro & PESSoa lTda, com o valor total de r$ 421.523,74 (Quatrocentos 
e Vinte e Um Mil, Quinhentos e Vinte e Três reais e Setenta e Quatro centa-
vos), conforme mapa comparativo anexado aos altos. Homologo a licitação na 
forma da lei nº. 8666/93 ValdiNEi JoSÉ fErrEira. Trairão - Pa, 05 de maio 
de 2022. Pedro José Honório Lino, Presidente da cPL.

PreFeitUra MUNiciPaL de trairÃo
eXtrato de coNtrato 

toMada de PreÇos 005/2022PMt-tP
coNtrato Nº...........: 0605001/2022adM

oriGeM.....................: toMada de PreÇos Nº 005/2022PMt-tP
coNTraTaNTE........: PrEfEiTUra MUNiciPal dE TrairÃo
coNTraTada(o).....: caSTro & PESSoa lTda
oBJETo......................: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada EM 
oBraS E SErViÇoS dE ENGENHaria Para fiNS dE coNSTrUÇÃo dE UMa 
PraÇa MUNiciPal No diSTriTo BEla ViSTa do caracol, No MUNicÍPio 
dE TrairÃo, dE acordo coM ProJETo BáSico E aS ESPEcificaÇÕES EM 
rEGiME dE EMPrEiTada Por PrEÇo GloBal
Valor ToTal................: r$ 421.523,74 (quatrocentos e vinte e um mil, 
quinhentos e vinte e três reais e setenta e quatro centavos)
ProGraMa dE TraBalHo.......: Exercício 2022 Projeto 0907.154510005.1.006 
Construção de Praças e Áreas de Lazer , Classificação econômica 4.4.90.51.00 
obras e instalações, Subelemento 4.4.90.51.99, no valor de r$ 421.523,74
ViGÊNcia...................: 06 de Maio de 2022 a 05 de dezembro de 2022
daTa da aSSiNaTUra.........: 06 de Maio de 2022
Pedro José Honório Lino, Presidente da cPL.

Protocolo: 795371


