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PreFeitUra MUNiciPaL de PLacas
aViso de LicitaÇÃo 

a Prefeitura Municipal de Placas, através da sua comissão permanen-
te de licitação, torna público a quem possa interessar que realizará licitação 
na modalidade coNcorrÊNcia PÚBlica Nº 002/2022. objeto: construção 
de E.M.E.f. Professora irani de andrade Tomaela 6 Salas, com Quadra Po-
liesportiva, no Município de Placas - Pa. a audiência pública ocorrerá no dia 
12/12/2022, as 09hrs 00min, local sede localizada na rua olavo Bilac s/n 
centro, cEP: 68.138-000. a integra do edital poderá ser adquirido no portal 
da transparência https://placas.pa.gov.br/categoria/licitacoes/. cleidiane da 
silva Mota - Presidente da cPL - Portaria nº037/2022.

aViso de LicitaÇÃo deserta 
PreGÃo eLetrÔNico 027/2022 

o Fundo Municipal de educação de Placas, torna Público, Para conhe-
cimento dos interessados que o pregão eletrônico 027/2022, cujo objeto é 
aquisição de bicicleta escolar aro 20 com capacete escolar tipo a e kit banda 2 
(padrão fNdE), foi declarada deserta pela ausência de interessados. 
ana Patrcia Galucio de sousa - secretaria de educação.

eXtrato de terMo aditiVo 
esPÉcie: 1º termo aditivo ao contrato nº 20220179. contratante: 
fundo de Manut. e desenv. do Ensino da Educ.Básica cNPJ 28.558.407/0001-
58. contratada(o): J l P oliveira Eireli., inscrita no cNPJ (Mf) sob o nº cNPJ 
31.785.459/0001-71. objeto: aquisição de Mat. de construção e Mat. Elétrico 
para atender as demandas do fundo Mun. de Educação/fUNdEB. alteração: 
aumento de quantidade do contrato original, nos termos do art. 65, inciso i e 
§1 da lei 8.666/93, com tudo o valor contratual sofrerá a partir da assinatura 
do presente termo aditivo em decorrência do acréscimo de quantidade. as-
sim, o valor do contrato que era de r$ 1.700.361,37 (um milhão, setecentos 
mil, trezentos e sessenta e um reais e trinta e sete centavos) sofrerá acrésci-
mo em valor de r$ 290.178,57 (duzentos noventa mil setenta e oito reais e 
cinquenta e sete centavos) assim o valor total do contrato passa a ser de r$ 
1.990.539,94 (um milhão duzentos e noventa mil quinhentos e trinta e nove 
reais e noventa e quatro centavos).

Protocolo: 868359
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA MARIA DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNta Maria do ParÁ
aVisos de ratiFicaÇÃo

iNeXiGiBiLidade Nº 6/2022-00006 
o ordenador de despesas da(o) Prefeitura Municipal de Santa Maria do 
Pará, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela lei orgânica 
Municipal, e de acordo com o que determina o art.26 da lei nº 8.666/93, 
e considerando o que consta do processo administrativo que trata da con-
tratação da empresa: NP Tecnologia Gestão de dados ltda, vem raTificar 
a declaração de inexigibilidade de licitação para a contratação da referida 
empresa, determinando que se proceda a publicação do devido extrato. alcir 
costa da silva - Prefeito Municipal.

iNeXiGiBiLidade Nº 6/2022-00007 
ordenador de despesas da(o) Prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará,-
no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela lei orgânica Municipal, 
e de acordo como que determina o art.26 da lei nº 8.666/93, e considerando 
o que consta do processo administrativo que trata da contratação da empre-
sa: caixa Economica federal - cEf, vem raTificar a declaração de inexigibi-
lidade de licitação para a contratação da referida empresa, determinando que 
se proceda a publicação do devido extrato. alcir costa da silva - Prefeito.

iNeXiGiBiLidade Nº 6/2022-00008 
o ordenador de despesas da(o) fundo Municipal de Saude, no uso de suas 
atribuições que lhe são conferidas pela lei orgânica Municipal, e de acordo 
com o que determina o art. 26da lei nº 8.666/93, e considerando o que cons-
ta do processo administrativo que trata da contratação de Jessyca amanda 
gomes Medeiros, vem raTificar a declaração de inexigibilidade de licitação 
para a contratação da referida empresa, determinando que se proceda a pu-
blicação do devido extrato. Jorge Luis da silva alexandre - secretário 
Municipal de saúde.

Protocolo: 868361
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTANA DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtaNa do araGUaia - Pa
aViso de LicitaÇÃo

Processo LicitatÓrio N°111/2022
PreGÃo eLetrÔNico Nº 062/2022/srP/PMsa

objeto: registro de preços para futura e eventual contratação de empresa 
especializada para aquisição de móveis, eletrodomésticos e eletrônicos em 
geral, para atender a demanda operacional da Prefeitura Municipal e Secre-
tarias em geral, fundo Municipal de assistência Social e fundo Municipal de 
Meio ambiente do Município de Santana do araguaia - Pá.
abertura no dia 09/011/2022 ás 08h00min.
cópia do Edital será obtida através do Portal da Transparência pmsaraguaia.
pa.gov.br/transparência, www.portaldecompraspublicas.com.br, TcM - Pá.
duvidas e esclarecimentos através dos e-mails licitacaopmsa@gmail.com, 
cpl@pmsaaraguaia.pa.gov.br e na sala da cPl no Prédio da PMSa, das 8:00 
às 12:00 horas. eduardo alves conti-Prefeito Municipal.

Protocolo: 868362
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo caetaNo de odiVeLas
aVisos de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico srP N° 018/2022 
a Prefeitura Municipal de são caetano de odivelas, torna público aos 
interessados que realizará licitação na modalidade PrEGÃo ElETrÔNico Nº 
018/2022-SrP, tipo menor preço, objeto: registro de Preços objetivando a 
futura e Eventual aquisição de Material Técnico Hospitalar, que Serão desti-
nados a atender Unidades Básicas de Saúde do Município de São caetano de 
odivelas/Pa. abertura: 08/11/2022, às 09:30hs. a retirada dos editais e seus 
anexos encontram-se disponíveis na sala de licitações, sito na av. floriano 
Peixoto, nº 01 - Bairro centro - cEP: 68.775-000, São caetano de odivelas - 
Pará, no horário de 08:00 às 13:00h, de segunda a sexta, Mural de licitações/
TcM-Pa, www.portaldecompraspublicas.com.br ou pelo site (www.saocaeta-
nodeodivelas.pa.gov.br). informações: E-mail: cplsaocaetano21@gmail.com. 
Brenda da silva Barbosa - Pregoeira.

PreGÃo eLetrÔNico srP N° 019/2022 
a Prefeitura Municipal de são caetano de odivelas, torna público aos 
interessados que realizará licitação na modalidade PrEGÃo ElETrÔNico Nº 
019/2022-SrP, tipo menor preço, objeto: registro de Preços objetivando a 
futura e Eventual aquisição de Material odontológico, que serão destinados a 
atender Unidades Básicas de Saúde do Município de São caetano de odivelas/
Pa. abertura: 09/11/2022, às 09:30hs. a retirada dos editais e seus anexos 
encontram-se disponíveis na sala de licitações, sito na av. floriano Peixoto, 
nº 01 - Bairro centro - cEP: 68.775-000, São caetano de odivelas - Pará, no 
horário de 08:00 às 13:00h, de segunda a sexta, Mural de licitações/TcM-Pa, 
www.portaldecompraspublicas.com.br ou pelo site (www.saocaetanodeodive-
las.pa.gov.br). informações: E-mail: cplsaocaetano21@gmail.com. Brenda 
da silva Barbosa - Pregoeira.

toMada de PreÇos Nº 006/2022-cPL 
a Prefeitura Municipal de são caetano de odivelas, torna público aos 
interessados que realizará licitação na modalidade ToMada dE PrEÇoS Nº 
006/2022, tipo menor preço global. objeto: obtenção de proposta mais van-
tajosa para a administração, relativa à construção de uma Quadra Poliesporti-
va coberta na Escola Municipal de Ens. fund. deputado Nilson célio Sampaio, 
localizado na Travessa fernando Guilhon, Bairro: Pepéua, nº52 - No municí-
pio do Município de São caetano de odivelas/Pa. abertura: 10/10/2022, às 
10:00hs. o procedimento licitatório obedecerá ao disposto na lei nº 8.666/93 
e suas alterações posteriores. a retirada dos editais e seus anexos encontram-
se disponíveis na sala de licitações, sito na av. floriano Peixoto, nº 01 - Bairro 
centro - cEP: 68.775-000, São caetano de odivelas - Pará, no horário de 
08:00 às 13:00h, de segunda a sexta, www.tcm.pa.gov.br/portaldojurisdi-
cionado/sistema/geo-obras ou pelo site (www.saocaetanodeodivelas.pa.gov.
br). informações: E-mail: cplsaocaetano21@gmail.com. Grijalme da costa 
carneiro - Presidente da comissão Permanente de Licitação.

Protocolo: 868366
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo doMiNGos do caPiM
aVisos de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 00069/2022
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 loTE que versa sobre o rEGiSTro dE PrEÇoS Para fUTUra E 
EVENTUal coNTraTaÇÃo dE SErViÇoS GráficoS E cariMBoS, Para 
aTENdEr aS NEcESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal dE SaÚdE do MU-
NiciPio dE SÃo doMiNGoS do caPiM/Pa. a data do recebimento e abertura 
das propostas e documentos de habilitação será no dia 10/11/2022 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 comissão Permanente de licitações (cPl) loca-
lizada 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.

aVisos de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 00070/2022

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 fUTUra E 
EVENTUal coNTraTaÇao dE SErViÇoS dE MaNUTENÇao PrEVENTiVa E 
corrETiVa dE MaQUiNaS E aParElHoS dE rEfriGEraÇao, aParElHo dE 
ar coNdicioNado E cENTral dE ar Para aTENdEr aS NEcESSidadES 
da PrEfEiTUra, SEcrETariaS E fUNdoS MUNiciPaiS dE Sao doMiNGoS 
do caPiM/Pa. a data do recebimento e abertura das propostas e documentos 


