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PREFEITURA MUNICIPAL
DE NOVO PROGRESSO

.

PreFeitUra MUNiciPaL de NoVo ProGresso
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetroNico Nº 40/2022-srP 
objeto: registro de Preços Para aquisição de Materiais de Expediente, desti-
nados a atender as Necessidades das Secretarias E fundos da Prefeitura Mu-
nicipal de Novo Progresso Estado do Para. Tipo: Menor preço por item. data da 
abertura: 09/11/2022 ás 08h00min. local: o pregão eletrônico será realizado 
através do Sistema eletrônico do BNc - Bolsa Nacional de compras, no site 
www.bnccompras.com. O Edital e seus anexos encontram se disponíveis no 
endereço eletrônico acima. scheila Luiza Lavall - Pregoeira.

aViso de HoMoLoGaÇÃo e eXtrato de ata srP 
PreGÃo eLetrÔNico Nº 30/2022-srP 

objeto: registro de Preços Para aquisição de Mobiliário Escolar, conforme 
Termo de compromisso - Plano de ações articuladas - Par nº 201900988-6 
e Termo de compromisso - Plano de ações articuladas - Par Nº 201900986-
6 Entre o fundo Nacional de desenvolvimento da Educação - fNdE e o 
Município de Novo Progresso/Pa, Para atender as Necessidades da Secre-
taria Municipal de Educação.Empresa Vencedora: Tecno 2000 industria e 
comercio ltda, inscrito no cNPJ sob o nº 21.306.287/0001-52, aTa SrP nº 
1410003/2022, com valor r$ 634.410,00 (seiscentos e trinta e quatro mil, 
quatrocentos e dez reais), de Vigência de 14/10/2022 até 14/10/2023.Em-
presa Vencedora:reispel ltda, inscrito no cNPJ sob o nº 42.199.488/0001-
78, aTa SrP nº 1410004/2022, com valor r$ 362.500,00 (trezentos e 
sessenta e dois mil e quinhentos reais), de Vigência de 14/10/2022 até 
14/10/2023. Homologo a licitação Na forma da lei Nº 8.666/93 Em 
14/10/2022. Gelson Luiz dill - Prefeito.

Protocolo: 866304

.
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE PARAGOMINAS

.

ato adMiNistratiVo  
PreGÃo eLetrÔNico nº 9/2022-00047 

objeto: “contratação de serviços especializados em transporte escolar, 
bem como contratação de serviços especializados em veículos diversos, 
para dá apoio aos Técnicos da Secretaria Municipal de Educação/departa-
mentos.” considerando a solicitação da Secretaria Municipal de Educação 
de Cancelamento do processo supracitado através do oficio nº 591/2022. 
considerando que será elaborado um novo processo licitatório para o ob-
jeto em referência. considerando que a administração pública tem a possi-
bilidade de exercer sobre os seus atos o princípio da autotutela administra-
tiva, o que garante para si a possibilidade de rever seus atos em atenção 
à supremacia do interesse público. Desta forma, fica cancelado o processo 
PrEGÃo ElETrÔNico nº 9/2022-00047, o ato administrativo será publi-
cado nos mesmos meios de comunicação utilizados anteriormente. Parago-
minas/Pa, 14 de outubro de 2022. Jorge Pascoa da silva - Pregoeiro, 
Portaria 04/2022-GPP.

Protocolo: 866308
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE PLACAS

.

PreFeitUra MUNiciPaL PLacas
eXtrato de terMo aditiVo 

esPÉcie: 2º Termo aditivo ao contrato nº 20220107. contratante: fundo 
de Manut. e desenv. do Ensino da Educ.Básica cNPJ 28.558.407/0001-
58. contratado: V S Serviços de locações Eireli cNPJ: 36.908.164/0001-
69. objeto do aditivo: Supressão da quantidade, acréscimo de valor de 
aproximadamente 12% do contrato, e a prorrogação de prazo do contrato 
original. alteração: Prorrogação do prazo de vigência do contrato original, 
nos termos do art. 57, inciso i da lei 8.666/93 presente Termo ora aditado 
fica prorrogado por mais 180 (cento e oitenta) dias, conforme solicitação 
da empresa e de acordo com a cláusula Sétima, Parágrafo Primeiro do 
contrato original, a contar do dia 23/10/2022 e término em 20/04/2023e 
Supressão da quantidade, acréscimo de valor de aproximadamente 12% 
do contrato conforme autoriza o nos termo do art.65, i, ‘a’ c/c art. 57, § 
1º, i, da lei federal nº 8.666/93, Sendo assim o contrato que era de r$ 
1.477.464,93 (um milhão quatrocentos e setenta e sete mil quatrocentos e 
sessenta e quatro reais e noventa e três centavos) apos a assinatura desse 
termo aditivo passará a ser de r$ 1.538.100,00 (um milhão quinhentos e 
trinta e oito mil e cem reais). ana Patricia Galucio de sousa - sec. de 
educação.

Protocolo: 866309

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA IZABEL DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNta iZaBeL do Para
PreGÃo eLetrÔNico Nº 22/2022-PMsiP

a Prefeitura Municipal de santa izabel do Pará, torna publico que re-
alizará licitação objetivando aquisição de material de limpeza e Higiene 
Hospitalar, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saude do 
Municipio de Santa izabel do Pará; sessão pública: 01 de novembro de 
2022, às 10hs, horário de brasília, www.comprasnet.gov.br. edital disponí-
vel: endereço eletrônico: http://www.comprasnet.gov.br (uasg 455288) e 
tcm pa – informações e-mail: pregoeiropmsip@gmail.com.

rosinaldo Ferreira de Freitas
PrEGoEiro cPl/PMSiP.

Protocolo: 866194

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTARÉM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM
secretaria MUNic. de 

iNFraestrUtUra-seMiNFra
eXtrato do coNtrato Nº 057/2022- seMiNFra

origem: concorrência Pública nº 006/2022 - SEMiNfra contratante: 
PMS/Secretaria Municipal de infraestrutura contratado: coNSTrUTora 
NorTE do TaPaJoS. objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZa-
da Para a PaViMENTaÇÃo aSfálTica dE VáriaS ViaS No MUNicÍPio 
dE SaNTarÉM coM iMPlaNTaÇÃo dE MEio fio, calÇada E drENaGEM, 
coNforME TrEcHoS aNEXo, NESTa cidadE dE SaNTarÉM/Pa. Valor: r$ 
34.024.276,24 (trinta e quatro milhões, vinte e quatro mil, duzentos e se-
tenta e seis reais e vinte e quatro centavos). dotação orçamentária: con-
vênio nº 199/2022-SEdoP e da dotação orçamentária da PMS/SEMiNfra 
26.451.0010.1.011 - 4.4.90.51.00.00. Vigência do contrato: 14.10.2022 
a 14.06.2023. Prazo de Execução: 6 (seis) meses a contar da ordem de 
Serviço. ordenador de despesas: daniel Guimarães simões.

Protocolo: 866310
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de 
sÃo doMiNGos do caPiM

aViso de retiFicaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNicoNº00067/2022

o Município de são domingos do capim através da Pregoeira, torna pú-
blico a retificação do processo Licitatório do Tipo Menor Preço por item 
realizada no dia 17/10/2022, PÁGINA 114, SEÇÃO 03, Diário Oficial Do 
Estado (ioEPa), que objetiva o rEGiSTro dE PrEÇoS Para fUTUra E 
EVENTUal aQUiSiÇÃo dE BoTiJÕES E rEcarGa dE GáS, Para aTENdEr 
aS NEcESSidadES da PrEfEiTUra, SEcrETariaS E fUNdoS aGrEGa-
doS do MUNicÍPio dE SÃo doMiNGoS do caPiM/Pa. onde se lê: a data 
do recebimento e abertura das propostas e documentos de habilitação será 
no dia 31/10/2022 às 08:00 horas; leia-se: a data do recebimento e aber-
tura das propostas e documentos de habilitação será no dia 01/11/2022 
às 08:00 horas.

aViso de retiFicaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNicoNº00068/2022

o Município de são domingos do capim através da Pregoeira, torna pú-
blico a retificação do processo Licitatório do Tipo Menor Preço por item rea-
lizada no dia 17/10/2022, PÁGINA 114, SEÇÃO 03, Diário Oficial Do Estado 
(ioEPa), que objetiva o rEGiSTro dE PrEÇoS Para fUTUra E EVENTUal 
aQUiSiÇao dE MaTEriaiS TEcNicoS dE USo EM SaUdE E corrElaToS, 
Para SUPriMENTo daS dEMaNdaS oriUNdaS doS SErViÇoS dE aTEN-
Çao PriMaria E HoSPiTalar, da rEdE MUNiciPal dE SaUdE dE Sao 
doMiNGoS do caPiM/Pa. onde se lê: a data do recebimento e abertura 
das propostas e documentos de habilitação será no dia 31/10/2022 às 
11:00 horas; leia-se: a data do recebimento e abertura das propostas e 
documentos de habilitação será no dia 01/11/2022 às 11:00 horas.

Maria Jose Bastos do aMaraL
PrEGoEira

Protocolo: 866311


