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o Município de eldorado dos carajás, por intermédio da Fundo Mu-
nicipal de saúde, torna pública a licitação com critério de julgamento me-
nor preço por item, nos termos da lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 
do decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do decreto nº 7.746, de 
05 de junho de 2012, decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, decreto 
nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, decreto nº 9.488, de 30 de agosto 
de 2018 aplicando-se, subsidiariamente, a lei nº 8.666 de 21 de junho 
de 1993, e as exigências estabelecidas neste edital. lei complementar nº 
123/06 e 147/2014, e demais legislação pregão eletrônico nº 9/2022-034 
fMs.  objeto: registro de preço para eventual aquisição medicamentos 
e insumos hospitalares com a finalidade de atender a rede municipal de 
saúde, conforme as necessidades da secretaria Municipal de saúde de El-
dorado do carajás - Pa. abertura 05/07/2022 10hs00min. o mesmo en-
contra disponível nos site do tcM-Pa  E Portal da transparência e Prefeitura 
municipal de Eldorado dos carajás https://www.eldoradodocarajas.pa.gov.
br/portal-da-transparencia , será realizado através do portal www.portal-
decompraspublicas.com.br. tiago Pereira costa Pregoeiro Municipal.
o Município de eldorado dos carajás, por intermédio da Prefeitura 
Municipal de eldorado do carajás, torna pública a licitação com critério 
de julgamento menor preço por item, nos termos da lei nº 10.520, de 
17 de julho de 2002, do decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, 
aplicando-se, subsidiariamente, a lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e 
as exigências estabelecidas neste edital. lei complementar nº 123/06 e 
147/2014, e demais legislação pregão eletrônico nº 9/2022-035 PMEc.  
objeto contratação empresa para aquisição de um caminhão toco 6m3, 
peso bruto total 13000 kg, carga útil máxima 7925 kg, distância entre ei-
xos 4,80 m potência 189 cv (inclui cabine e chassi, inclui carroceria). con-
forme convenio 883360/2019, parece nº 405/2022-ccM/cGcoM/dPlaN. 
abertura 07/07/2022 13 hs00min. o mesmo encontra disponível nos site 
do tcM-Pa  E Portal da transparência e Prefeitura municipal de Eldorado 
dos carajás https://www.eldoradodocarajas.pa.gov.br/portal-da-transpa-
rencia , será realizado através do portal www.portaldecompraspublicas.
com.br. tiago Pereira costa Pregoeiro Municipal.

Protocolo: 817719
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE GOIANÉSIA DO PARÁ

.

aViso de HoMoLoGaÇÃo
o PreFeito MUNiciPaL de GoiaNÉsia do ParÁ, resoLVe PUBLicar 

o resULtado do PreGÃo eLetroNico: Nº Pe 15/2022-PMGP, 
homologado em 22/06/2022, o ato de adjudicação proferido pelo Prego-
eiro no dia 20/06/2022, ao objeto: registro de preço para aquisição de 
material gráfico, visando atender as necessidades das unidades adminis-
trativas do município de Goianésia do Pará - Pa. contratante: Prefeitu-
ra Municipal de Goianésia do Pará, cNPJ: 83.211.433/00014-13, em fa-
vor das empresas: frEE WaY coMErcio E sErviÇos ltda EPP, cNPJ: 
11.566.463/0001-31, valor r$ 2.381.026,00; Gráfica iMPrEssUs EirE-
li, cNPJ: 13.913.414/0001-53, valor r$ 258.400,00. francisco david leite 
rocha, Prefeito Municipal.

Protocolo: 817722
eXtrato da ata de reGistro de PreÇo

ata de registro de preço nº 20220195 oriunda do PrEGÃo ElEtroNico: Nº PE 
17/2022-PMGP. objeto: registro de preços para eventual aquisição de pneus, 
câmaras de ar e protetor de câmaras, na manutenção da frota de veículos, para 
atender as necessidades das secretarias e fundos municipais da prefeitura de 
Goianésia do Pará - Pa. contratante: Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará, 
cNPJ: 83.211.433/00014-13. Empresas vencedoras: f dE s olivEira coMEr-
cio dE PEcas Para, cNPJ: 22.132.004/0001-66, nos itens: 12, 21, 23, 26 
E 53, valor total r$ 172.359,00; iMPacto coMÉrcio dE PEÇas, locaÇÃo 
E sErviÇos EirEli, cNPJ: 08.870.944/0001-21, nos itens: 5, 9, 17, 20, 22, 
24, 27, 37, 39, 40, 42, 43, 48 e 50, valor total r$ 497.860,00; M G soarEs 
filHo coMErcio, loc. E sErviÇos ltda, cNPJ: 03.730.830/0001-62, nos 
itens: 2, 3, 7, 11, 13, 15, 16, 18, 33, 34, 35, 36, 38, 41, 46, 47, 51, 52 e 55, 
valor r$ 1.333.639,96; MEGa aUto cENtEr ltda, cNPJ: 22.101.048/0001-
29, nos itens: 1, 4, 6, 8, 10, 14, 19, 28, 29, 30, 31, 32, 44, 45 e 54, valor total 
r$ 467.883,00; Pato MacHo rENovadora dE PNEUMaticos ltda, cNPJ: 
44.992.132/0001-12, no item:  valor total r$ 125.392,00. data de assinatura: 
22/06/2022. francisco david leite rocha, Prefeito Municipal.

Protocolo: 817737
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetroNico: Nº Pe 20/2022-PMGP: 06/07/2022 - 
Hora: 09H00MiN. 

objeto: aquisição de um veículo novo destinado as ações do cras, con-
vênio 02/2022 - fundação ParaPaZ, processo nº 2022/415844, confor-
me condições, quantitativos e especificações constantes no instrumento 
convocatório, no termo de referência - anexo i e demais anexos, os quais 
integram este, independente de transcrição. o Edital e seus anexos encon-
tram-se disponíveis no portal da transparência do Município de Goianésia 
do Pará, Mural de licitações - tcM/Pa, E-mail, cplpmgp@gmail.com - cPl 
e/ou no site https://bll.org.br/. ailton ferreira craveiro - Pregoeiro.

PreGÃo eLetroNico: Nº Pe 21/2022-PMGP: 06/07/2022 - 
Hora: 14H00MiN. 

objeto: aquisição de um veículo novo destinado as aÇÕEs da secretaria 
Municipal de assistência social, convênio 03/2022 - fundação ParaPaZ, 
Processo Nº 2022/533334. o Edital e seus anexos encontram-se disponí-
veis no portal da transparência do Município de Goianésia do Pará, Mural 
de licitações - tcM/Pa, E-mail, cplpmgp@gmail.com - cPl e/ou no site 
https://bll.org.br/. ailton ferreira craveiro - Pregoeiro.

PreGÃo eLetroNico: Nº Pe 24/2022-PMGP: 07/07/2022 - 
Hora: 09H00MiN. 

objeto: aquisição de veículo ambulância do tipo a, equipada, destinada ao 
atendimento dos usuários da UBs Janarí, localizada na vila Janarí, Zona 
rural de Goianésia do Pará, no transporte de pacientes em risco e equipes 
profissionais, respectivamente. Convênio 23/2022 Secretaria de Saúde Pú-
blica - sEsPa, processo nº 2022/97157. o Edital e seus anexos encontram-
se disponíveis no portal da transparência do Município de Goianésia do 
Pará, Mural de licitações - tcM/Pa, E-mail, cplpmgp@gmail.com - cPl e/ou 
no site https://bll.org.br/. ailton ferreira craveiro - Pregoeiro.

Protocolo: 817735
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE IGARAPÉ-MIRI

.

PreFeitUra MUNiciPaL de iGaraPÉ-Miri/Pa
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico-srP Nº 013/2022-PMi
Pregão Eletrônico; sistema registro de Preços; do tipo menor preço, por item. 
objeto: rEGistro dE PrEÇo Para fUtUra E EvENtUal coNtrataÇÃo dE 
EMPrEsa Para locaÇÃo E MoNtaGEM dE EstrUtUra dE soM, Palco, 
ilUMiNaÇÃo, soNoriZaÇÃo E EstrUtUras coMPlEMENtarEs Na fiNali-
dadE dE atENdEr as dEMaNdas da sEcrEtaria MUNiciPal dE EdUca-
ÇÃo E sEcrEtaria MUNiciPal dE cUltUra, EsPortE E laZEr,
sessão pública: 05/07/2022, às 10h, horário de Brasília. Plataforma de 
realização www.portaldecompraspublicas.com.br.
os Editais encontram se disponíveis no www.portaldecompraspublicas.
com.br, no Portal da transparência do Município de igarapé Miri no ende-
reço eletrônico https://igarapemiri.pa.gov.br/ e no mural de licitações do 
tcM/Pa. informações no e-mail: cpligarapemiri2021@hotmail.com
luziara do socorro cunha cota
Pregoeiro Municipal

Protocolo: 817738
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE IPIXUNA DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de iPiXUNa do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo - PreGÃo eLetrÔNico Nº 042/2022-Pe/srP
a Prefeitura Municipal de ipixuna do Pará, torna público a todos os interes-
sados ao processo licitatório que tem como objeto: rEGistro dE PrEÇo 
Para fUtUra E EvENtUal coNtrataÇÃo dE EMPrEsa Para forNEci-
MENto dE tUBos dE coNcrEto, visaNdo atENdEr as NEcEssidadEs 
da PrEfEitUra MUNiciPal dE iPiXUNa do Pará. a abertura será no dia 
07/07/2022, às 09:00 horas www.portaldecompraspublicas.com.br, infor-
mações e-mail: licitacao@ipixunadopara.pa.gov.br.
artEMEs silva dE olivEira
PrEfEito MUNiciPal

Protocolo: 817740
PreFeitUra MUNiciPaL de iPiXUNa do ParÁ

aViso de LicitaÇÃo - toMada de PreÇos Nº 015/2022-tP
oBJEto: coNtrataÇÃo dE EMPrEsa dE ENGENHaria E coNstrUÇÃo ci-
vil Para rEforMa do Estadio MUNiciPal siMÃo JatENE, localiZado 
No MUNiciPio dE iPiXUNa do Pará, EM coNforMidadE coM ProJEto 
Basico, PlaNilHa orÇaMENtaria, EsPEcificaÇÃo tÉcNica E croNo-
GraMa fisico - fiNaNcEiro. abertura: 11/07/2022, às 09h00. integra dos 
editais e informações disponíveis na PMiP, sala da cPl sito na tv cristóvão 
colombo, s/n, centro, ipixuna do Pará/Pa, de segunda a sexta-feira, no horá-
rio de 08h00 às 12h00. E no site: www.ipixunadopara.pa.gov.br
artEMEs silva dE olivEira
PrEfEito MUNiciPal

Protocolo: 817742
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MAGALHÃES BARATA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de MaGaLHÃes Barata/Pa
aViso de HoMoLoGaÇÃo e adJUdicaÇÃo. toMada de 

PreÇos Nº 2/2022-00003. 
objeto: contratação de Empresa Especializada em serviços de Engenharia 
e construção civil, objetivando a construção do Mercado Municipal de Ma-
galhães Barata/Pa, em conformidade com o convênio nº 018/2022-seplad, 
Projeto Básico, Planilha  orçamentária, Memorial descritivo e cronograma  
físico-financeiro. vencedor(es): Jac Engenharia Eireli, com o valor total de r$ 
1.871.897,52(um milhão, oitocentos e setenta e um mil, oitocentos e noventa 
e sete reais e cinquenta e dois centavos). conforme mapa comparativo ane-
xado aos autos. Homologo a licitação na forma da lei nº 8.666/93.

Protocolo: 817745


