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..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE JURUTI

.

PreFeitUra MUNiciPaL de JUrUti
eXtrato de coNtrato. origem: concorrência n° 001/2022 - P.a. 
nº 00220401/22. ESPEciE: contrato nº 20220267- SEMiNf. origem: 
concorrência Pública n° 001/2022. contratante: Secretaria Municipal de 
infraestrutura de Juruti - Pará. contratada(o): Three Service Soluções Ei-
reli, cNPJ n° 14.839.089/0001-99. Valor: r$ 4.577.760,44 (quatro mi-
lhões, quinhentos e cinquenta e sete mil, setecentos e sessenta reais e 
quarenta e quatro centavos). Vigência: até 03/12/2023. objeto: contra-
tação de empresa especializada para a construção do Estádio Municipal 
de Juruti, em atendimento ao convênio FDE nº 010/2022 firmado entre a 
Prefeitura Municipal de Juruti e a Secretaria de Estado de Planejamento e 
administração. data da assinatura: 03/06/2022. ordenador de despesa: 
Marcelo de Souza Pereira.

Protocolo: 809908
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MAGALHÃES BARATA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de MaGaLHÃes Barata
aViso de LicitaÇÃo. o Município de Magalhães Barata, através da 
Prefeitura Municipal de Magalhães Barata, torna público a Tomada de Pre-
ços nº 2/2022-00004. Que tem como objeto: contratação de empresa es-
pecializada em serviços de engenharia e construção  civil, objetivando a 
construção do campo de futebol no município de magalhães  barata, em 
conformidade com o convênio nº 012/2022-SEEl, projeto básico,  planilha 
orçamentária, memorial descritivo e cronograma físico-financeiro.Abertura 
da sessão no dia 23 de junho de 2022, as 09:00 horas , na sala da comis-
são de licitação , rua lauro Sodré, s/n , centro , Magalhães Barata. aldecir 
Pereira damasceno - Presidente da comissão de licitação Especial

Protocolo: 809919
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ

.

eXtrato do PriMeiro terMo de aditiVo ao coNtrato Nº 
053/2021-seMed/PMM, Processo Licitatório Nº 18.961/2021-PMM, To-
mada de Preços nº 067/2020-cEl/SEVoP/PMM. objeto do contrato original: 
coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria Para EXEcUÇÃo doS SEr-
ViÇoS dE rEforMa do ESPaÇo EdUcacioNal ESPEcialiZado No aTEN-
diMENTo a PESSoa diaGNoSTicada coM TraNSTorNo do ESPEcTro 
aUTiSTa, localiZado Na TraVESSa PraÇa do coQUEiro, Bairro SaNTa 
roSa, NÚclEo MaraBá PioNEira, MUNicÍPio dE MaraBá - Pa. objeto 
do aditivo: Prorrogar o prazo de execução da ordem de Serviço do con-
trato nº 053/2021-SEMED/PMM, por mais 02 (dois) meses, ficando vigente 
até 08/08/2022, prorrogar o prazo de vigência do referido contrato por mais 
02 (dois) meses, ficando vigente até 08/08/2022, aditivar seu quantitativo 
em aproximadamente 8,150032%, correspondente a r$ 23.697,35 (vinte e 
três mil, seiscentos e noventa e sete reais e trinta e cinco centavos), e adi-
cionar novos itens qualitativos a planilha do contrato em aproximadamente 
26,92370%, correspondente a r$ 78.284,42 (setenta e oito mil, duzentos 
e oitenta e quatro reais e quarenta e dois centavos), totalizando o valor do 
aditivo em r$ 101.981,77 (cento e um mil, novecentos e oitenta e um re-
ais e setenta e sete centavos, tornando o valor total acumulado do contrato 
em r$ 392.745,70 (trezentos e noventa e dois mil setecentos e quarenta e 
cinco reais e setenta centavos). contratada: G a coNSTrUÇÕES dE Edifi-
cioS E ENGENHaria EirEli - EPP. cNPJ: 26.856.166/0001-06. assinatura: 
03/06/2022. Marilza de oliveira leite - Secretária Municipal de Educação.

Protocolo: 809922
aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo PreseNciaL (srP) Nº 043/2022-ceL/seVoP/PMM, ProcESSo 
N° 11.664/2022-PMM - Tipo Menor Preço Global. data da Sessão: 29/Junho/2022 
- 09:00h (horário local). objeto: rEGiSTro dE PrEÇo coM ViSTaS À coNTraTa-
ÇÃo dE PESSoa JUrÍdica dESTiNado ao forNEciMENTo dE aQUiSiÇÃo dE 
aliMENTaÇÃo, MEdicaMENToS E aSSiSTENcia MÉdica VETEriNária Para SU-
Prir aS NEcESSidadES rElaTiVaS ao caNil da GMM, ÓrGÃo da SEcrETaria 
MUNiciPal dE SEGUraNÇa iNSTiTUcioNal - SMSi. integra do Edital e informa-
ções: Sala da cEl/SEVoP/PMM - Prédio da SEVoP, rod. Br 230 - Km 5,5 - Bairro 
Nova Marabá, Marabá, Pará, das 8h às 12h e das 14h às 18h, ou pelo e-mail: sevop.
licitacao@maraba.pa.gov.br, ou no portal do TcM/Pa, ou pelo Portal da Transparên-
cia/Marabá. ass.: dilsirlei Solidade albuquerque - Pregoeiro-cEl/SEVoP.

Protocolo: 809923
aViso de LicitaÇÃo
Processo de LicitaÇÃo N° 12.863/2022-PMM - Modalidade toMa-
da de PreÇos Nº 035/2022-ceL/seVoP/PMM - Tipo Menor Preço Global. 
data da Sessão: 24/Jun/2022 - 09:00h (horário local). objeto: coNTraTaÇÃo 
dE EMPrESa dE ENGENHaria Para EXEcUÇÃo da UrBaNiZaÇÃo, fEcHa-
MENTo EM coNTorNo coM MUro E EM GradiS METálicoS (TiPo G1, TiPo 
G2 E TiPo G3), PaViMENTaÇÃo do ESTacioNaMENTo Para VEÍcUloS E Mo-
ToS, Via dE acESSo E BiciclETário, calÇada EXTErNa do ciNE TEaTro 

dE MaraBá E PrÉdio cUlTUral, Na aVENida VP-07, árEa iNSTiTUcioNal, 
folHa 16, MUNicÍPio dE MaraBá/Pa. recursos: Próprios da fccM. integra do 
Edital e informações: Sala da cEl/SEVoP/PMM - Prédio da Secretaria Municipal 
de obras - SEVoP, rod. Br 230 - Km 5,5 - Bairro Nova Marabá, Marabá, Pará, 
das 08h às 12h e das 14h às 18h, ou pelo e-mail: sevop.licitacao@maraba.pa.
gov.br, ou no portal do TcM/Pa, ou pelo Portal da Transparência/Marabá. franklin 
carneiro da Silva - Presidente da cEl/SEVoP/PMM.

Protocolo: 809925
aViso de LicitaÇÃo
Processo de LicitaÇÃo N° 12.027/2022-PMM - Modalidade coN-
corrÊNcia (srP) Nº 013/2022-ceL/seVoP/PMM - Tipo Menor Pre-
ço Global. data da Sessão: 11/Julho/2022 - 09:00h (horário local). objeto: 
rEGiSTro dE PrEÇoS Para EVENTUal coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE 
ENGENHaria Para EXEcUÇÃo doS SErViÇoS dE MoNTaGEM dE SUBES-
TaÇÕES EM PoSTES coM TraNSforMadorES MoNofáSicoS dE 15 E 25 
KVa, Para aS EScolaS da ZoNa rUral do MUNicÍPio dE MaraBá/Pa. 
recursos: Salário Educação/fUNdEB/Erário Municipal. integra do Edital e 
informações: Sala da cEl/SEVoP/PMM - Prédio da Secretaria Municipal de 
obras - SEVoP, rod. Br 230 - Km 5,5 - Bairro Nova Marabá, Marabá, Pará, 
das 08h às 12h e das 14h às 18h, ou pelo e-mail: sevop.licitacao@maraba.
pa.gov.br, ou no portal do TcM/Pa, ou pelo Portal da Transparência/Mara-
bá. franklin carneiro da Silva - Presidente da cEl/SEVoP/PMM.

Protocolo: 809927
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE NOVA IPIXUNA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de NoVa iPiXUNa
retiFicaÇÃo
a Prefeitura Municipal de Nova ipixuna - Pará, através da sua Prefeita Municipal, 
a Sra. Maria da Graça Medeiros Matos, torna público a retificação de extrato de 
contrato, publicado na ioEPa nº 34.994, de 03 de junho de 2022, Página 132. 
onde se lê: (...) Extrato do 3º Termo aditivo do contrato nº 20200165. Leia-
se: (...) Extrato do 4º Termo aditivo do contrato nº 20200165. Nova ipixuna 
- Pará, 06 de junho de 2022. Maria da Graça Medeiros Matos - Prefeita Municipal.

Protocolo: 809928
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE NOVO PROGRESSO

.

PreFeitUra MUNiciPaL de NoVo ProGresso
aViso de LicitaÇÃo Fracassada. PreGÃo eLetroNico Nº 
11/2022-srP. a Prefeitura Municipal de Novo Progresso/Pa, torna público 
que o Pregão Eletrônico nº 11/2022 com data de abertura em 06/06/2022 
as 08h00min, que versa sobre o rEGiSTro dE PrEÇoS Para aQUiSiÇÃo 2 
(doiS) VEÍcUloS 0 km, 4X4, adaptados para ambulãncia tipo simples remo-
ção, destinados a atender as necessidades da secretaria municipal de saúde 
do município de novo progresso/pa, foi considerado fracaSSado devido a 
desclassificação e inabilitação dos licitantes. Scheila Luiza Lavall - Pregoeira.

Protocolo: 809930
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PARAGOMINAS

.

aViso de LicitaÇÃo - PreGÃo eLetrÔNico n° 9/2022-00036. 
objeto: contratação de empresa para prestação de serviços de agente de 
portaria e vigilante, para dar apoio nas Secretarias Municipais. data de abertura: 
24/06/2022 as 09:00 hs. a retirada do Edital deverá ser efetuada via internet, no 
site: www.portaldecompraspublicas.com.br ou de segunda a sexta-feira, de 8h as 
12h e das 14h as 18h, na sede da PMP, sito na rua do contorno, 1212 - centro. 
Pgm: 07/06/2022. luciana Brito Vieira - Pregoeira. PorTaria N° 04/2022-GPP.

Protocolo: 809932
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PIÇARRA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PiÇarra-Pa
aViso PreGÃo PreseNciaL
Pregão presencial nº 9/2022-013
contratação de empresa para fornecimento de peças e acessórios originais 
de primeira linha para manutenção dos veículos leves da  frota deste Muni-
cípio. data e abertura dos envelopes: 21/06/2022 horário: 09:00hs
aViso PreGÃo PreseNciaL
Pregão presencial nº 9/2022-014
contratação de empresa com vistas a aquisição de gêneros alimentícios 
(perecíveis e não perecíveis), para atender o cardápio da merenda escolar 
destinados do Programa Nacional de alimentação Escolar (PNaE) no muni-
cípio. data e abertura dos envelopes: 23/06/2022 horário: 09:00hs infor-


