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,

PREFEITURA MUNICIPAL
DE LIMOEIRO DO AJURU

.

PreFeitUra MUNiciPaL de LiMoeiro do aJUrU
aViso de LicitaÇÃo 

toMada de PreÇos Nº 07/2022-PMLa
objeto: contratação de Empresa Especializada na área de Engenharia civil 
Para ampliação da feira livre no Municipio de limoeiro do ajuru/Pa, conforme 
convenio celebrado com Ministério do desenvolvimento regional - Mdr nº 
849947/2017. Entrega e abertura dos envelopes: 20/06/2022 ás 09:00h, na 
sede da Prefeitura, na rua Marechal rondon, s/nº, Bairro Matinha. Maiores in-
formações poderão ser obtidas pelo e-mail cpllimoeiro2021@gmail.com.com. 
Geovane Pinheiro Moraes - Presidente da cPL/PMLa.

Protocolo: 837122

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MAGALHÃES BARATA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de MaGaLHÃes Barata
aVisos de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 9/2022-009-Pe/srP 
Pregão eletrônico para registro de Preços do tipo menor preço por 
item que objetiva o registro de Preço Para futura e eventual contratação de 
empresa especializada em fornecimento de Gás Glp 13 Kg, água Mineral e 
Vasilhames de Gás 13kg, Para atender as necessidades da Prefeitura, Secre-
tarias e fundos Municipais do Municipio de Magalhães Barata/Pa. abertura 
22/08/2022 as 09:00h. informações:  cpl.magalhaesbarata21@gmail.com. 
Edital disponível em: www.portaldecompraspublicas.com.br.

toMada de PreÇos Nº 2/2022-00007 
contratação de empresa especializada em Serviços de engenharia e cons-
trução civil, objetivando a construção de Uma feira coberta No Municipio de 
Magalhães Barata Pará, em conformidade com o convênio Nº 161/2022-Sedop, 
Projeto Básico, Planilha orçamentária, Memorial descritivo e cronograma físico - 
financeiro. abertura: 24/08/2022 Às 09:00h. local: Sala de comissão de licita-
ção da Prefeitura Municipal de Magalhaes Barata - localizada na rua lauro Sodré 
s/n - centro cEP: 68722-000. informações: cpl.magalhaesbarata21@gmail.com. 
edital disponível em: Mural do TcM e Portal da Transparência.

aViso de ratiFicaÇÃo 
o ordenador de despesas da(o) Prefeitura Municipal de Magalhães 
Barata 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 contra-
tação da empresa J V S castro Serviços ltda, vem raTificar a declaração 
de inexigibilidade de licitação nº 6/2022-0007, para a contratação da referi-
da empresa, determinando que se proceda a publicação do devido extrato. 
objeto: contratação de empresa especializada em Serviços de assessoria e 
consultoria em licitações e contratos, objetivando atender as Necessidades 
da Prefeitura Municipal de Magalhães Barata do Pará. favorecido: J V S castro 
Serviços ltda. valor: r$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais). fundamenta-
ção legal: art. 25, inciso ii, c/c o art. 13, inciso iii da lei nº 8.666/93 e suas 
alterações. Ratificação de Inexigibilidade: emitida pelo(a)Prefeito(a) Sr.(a) 
Marlene da Silva Borges, na qualidade de ordenador(a) de despesas.

eXtrato de coNtrato. coNtrato Nº 20220326 
origem: inexigibilidade nº 6/2022-0007. contratante: Prefeitura Mu-
nicipal de Magalhaes Barata. contratada(o): J V S castro Serviços ltda 
objeto: contratação de empresa especializada em Serviços de assessoria e 
consultoria em licitações e contratos, objetivando atender as Necessidades 
da Prefeitura Municipal de Magalhães Barata do Pará. Valor: r$ 180.000,00 
(cento e oitenta mil reais). Programa de Trabalho: exercício 2022 atividade 
0310.041220022.2.009 Manutenção da Secretaria de administração, classi-
ficação econômica 3.3.90.39.00 outros serv. de terc. Pessoa jurídica, Subele-
mento 3.3.90.39.99, no valor de 180.000,00. Vigência: 15 de julho de 2022 a 
15 de julho de 2023. data da assinatura: 15 de julho de 2022.

Protocolo: 837127

PreFeitUra MUNiciPaL de MaGaLHÃes Barata
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 9/2022-008-Pe/srP 
Pregão eletrônico para registro de Preços do tipo menor preço por item 
que objetiva o registro de Preço Para futura e Eventual contratação de Empresa 
Especializada em Prestação de Serviços funerários com o fornecimento de Urnas 
fúnebres, objetivando a atender as famílias carentes do Municipio de Magalhães 
Barata/Pa, assistidas Pela Secretaria Municipal de assistência Social. abertura 
19/08/2022 as 09:00h. informações:  cpl.magalhaesbarata21@gmail.com. Edi-
tal disponível em: www.portaldecompraspublicas.com.br.

Protocolo: 837131

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ

.

coNtrato adMiNistratiVo Nº 439/2022-FMs 
Processo administrativo nº 16.056/2022-PMM autuado na modali-
dade, disPeNsa de LicitaÇÃo sob N° 020/2022/ceL/seVoP/PMM. 
objeto do contrato: fiNS NÃo rESidENciaiS, À diSPoSiÇÃo da SEcrETa-
ria MUNiciPal dE SaÚdE, oNdE fUNcioNará a UBS PEdro calValcaN-
TE. locador (a): Sra. lUciTElMa fErrEira rocHa, cPf 597.725.906-97. 
Valor: r$ 126.000,00(cento e vinte e seis mil reais). dotações orçamentá-
rias: o recurso para custeio da despesa encontra-se alocado na dotação orça-
mentária sob a rubrica 0 301 0012 2.047 Programa atenção Básica de Saúde, 
Elemento de despesas 3.3.90.36.00 - outros Serviços de Pessoa física. daTa 
da aSSiNaTUra 04 de agosto de 2022. LUciaNo LoPes dias - secretá-
rio Municipal de saúde de Marabá /Pa.

Protocolo: 837134

coNtrato adMiNistratiVo Nº 309/2022-FMs/PMM 
Processo administrativo Nº 24.224/2021-PMM autuado na modalida-
de, Pregão eletrônico (srP) Nº 134/2021-cPL/PMM. objeto do contrato: 
aquisição parcelada de medicamentos farmácia básica e medicamentos controla-
dos, para atendimento das unidades básicas de saúde e hospitais do município de 
Marabá-Pa. Empresa: Zafra diSTriBUidora E ProdUToS HoSPiTal, inscrita 
no cNPJ sob nº 41.347.974/0001-23, Valor: r$20.970,00(Vinte mil e novecen-
tos e setenta reais). dotações orçamentárias: 10 303 0012 2.049 Manutenção 
Programa farmácia Básica- Elemento de despesas: Material de consumo. daTa 
da aSSiNaTUra 24 de maio de 2022. Luciano Lopes dias - secretário Mu-
nicipal de saúde de Marabá /Pa.

Protocolo: 837135

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MOJUÍ DOS CAMPOS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de MoJUÍ dos caMPos
aViso de LicitaÇÃo 

toMada de PreÇo 002/2022-seMiNF 
objeto: construção de uma quadra poliesportiva na comunidade Piranha por 
meio do convênio nº 084/2022 firmado Entre a Secretaria de Estado de de-
senvolvimento Urbano e obras Públicas - Sedop e a Prefeitura Municipal de 
Mojuí dos campos disponibilidade do Edital 08/08/2022no endereço www.
mojuidoscampos.pa.gov.br. abertura das propostas: 29/08/2022 as 9h30min, 
no endereço: rua Estrada de rodagem - s/nº - Esperança - Mojuí dos cam-
pos/Pa, Sala de reuniões da SEMGa. Brian Lima dos santos - Presidente 
da cPL/Portaria nº 003/2022-GPMc.

Protocolo: 837136

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PLACAS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PLacas
aViso de HoMoLoGaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 020/2022 
a Prefeitura Municipal de Placas cNPJ nº 01.611.858/0001-55 torna públi-
co que conforme processo administrativo 078/2022, referente ao Pregão Ele-
trônico nº 098/2022, e nos termos da legislação vigente, foi homologado seu 
resultado no dia 05/08/2022, pela Prefeita Municipal leila raquel Possimoser. 
objeto: registro de preços para futura e eventual contratação hospedagem 
no Municipio de placas para atender a sec. mun. de saúde, sec. mun. de meio 
ambiente, sec. mun. de educação, sec. mun. de ass. social, a prefeitura muni-
cipal de placas, incluindo as secretarias a ele vinculada. Vencedora total: odi-
lar faleiro cNPJ: 07.288.436/0001-77. Valor Total: r$ 399.208,60(trezentos 
e noventa e nove mil duzentos e oito reais e sessenta centavos). Leila raquel 
Possimoser - Prefeita Municipal.

Protocolo: 837139

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRAINHA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PraiNHa
aViso de LicitaÇÃo 

a Prefeitura Municipal de Prainha/Pá, torna público que se fará realizar o 
Pregão Presencial - SrP n°9/2022-210703, tipo menor preço por item, aber-
tura dia 22/08/2022, às 10:00hmin, horário local. objeto: registro de preço 
Para futura e eventual aquisição de Uma Pá carregadeira, Três caminhões, 


