
100  diário oficial Nº 35.084 Segunda-feira, 22 DE AGOSTO DE 2022

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE IPIXUNA DO PARÁ

.

aViso de LicitaÇÃo  
PreGÃo eLetrÔNico Nº 051/2022-Pe/srP

a Prefeitura Municipal de ipixuna do Pará torna público a todos os inte-
ressados ao processo licitatório que tem como objeto: rEGiSTro dE PrEÇo 
Para fUTUra E EVENTUal coNSTraTaÇÃo dE EMPrESa Para PrESTaÇÃo 
dE SErViÇoS dE aGENciaMENTo dE ViaGENS, coMPrEENdENdo oS SEr-
ViÇoS dE EMiSSÃo, MarcaÇÃo, rEMarcaÇÃo, rEEMBolSo, caNcEla-
MENTo E cHEcK-iN dE PaSSaGENS aErEaS NacioNaiS, Para aTENdEr 
aS NEcESSidadES da SEcrETaria dE adMiNiSTraÇao E Para o fUNdo 
MUNiciPal dE SaÚdE do MUNiciPio dE iPiXUNa do Pará/Pa. a abertura 
será no dia 02/09/2022, às 10:00 horas no site www.portaldecompraspubli-
cas.com.br e informações no e-mail: licitacao@ipixunadopara.pa.gov.br.

arteMes siLVa de oLiVeira
PrEfEiTo MUNiciPal

Protocolo: 842449

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ITUPIRANGA

.

aViso de LicitaÇÃo
o Município de itUPiraNGa, através Prefeitura Municipal de itupiranga, 
por intermédio do Pregoeiro, torna público a abertura do seguinte PrEGÃo 
ElETrÔNico - por Sistema de registro de Preços, tipo menor preço por iTEM 
:PrEGÃo ElETrÔNico - 9/2022-030 PMi. data de abertura: 05 de Setembro 
de 2022. Horário: 08:30.objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS Para aQUiSiÇÃo dE 
ToNErS E fraScoS dE TiNTa NoVoS, SErViÇoS dE rEcarGa dE ToNEr, 
MaNUTENÇÃo E corrEÇÃo dE iMPrESSora coM rEPoSiÇÃo dE PEÇaS, 
Para SUPrir aS NEcESSidadES da PrEfEiTUra MUNiciPal dE iTUPiraN-
Ga - Pa E SUaS SEcrETariaS ViNcUladaS.o Edital e seus anexos serão 
disponibilizados no site oficial da Prefeitura através do endereço eletrônico 
www.itupiranga.pa.gov.br, no Mural de licitações do Tribunal de contas dos 
Municípios do Estado do Pará (TcM/Pa), bem como serão disponibilizados 
para cópia em cd-roM ou Pendrive (fornecidos pelo interessado), por meio 
de pessoa autorizada pela empresa licitante interessada, de segunda a sexta-
feira das 08h às 12h, na Sala da comissão de licitação, localizada na avenida 
14 de Julho, nº 12 - centro, ou ainda mediante requerimento da licitante, 
através do e-mail: dpt.licitapmi@gmail.com.iTUPiraNGa - Pa, 19 de agosto 
de 2022.Bruno Pereira santos Portaria nº 259 - GP Pregoeiro.

Protocolo: 842450
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE JACAREACANGA

.

aViso de LicitaÇÃo: 
PreGÃo PreseNciaL Nº 020/2022/pmj/srP/PP

a Prefeitura Municipal de Jacareacanga-Pa, comunica aos interessados 
que realizará no dia 01/09/2022, às 09:00h (horário de Brasília), licitação sob 
modalidade Pregão Presencial nº 020/2022/PMJ/SrP/PP, tipo menor preço por 
item, objeto: registro de preços para contratação de Pessoa Jurídica Espe-
cializada em Transporte de Combustível, a fim de atender as necessidades 
das Secretarias, fundos e Prefeitura Municipal de Jacareacanga/Pa. o edi-
tal estará disponível nos sites do Município, https://jacareacanga.pa.gov.br/
categoria/licitacoes/, https://www.portaldecompraspublicas.com.br, Mural de 
licitações do TcM-Pa e pelo e-mail jacareacangacpl21@gmail.com.

aViso de LicitaÇÃo: 
PreGÃo eLetrÔNico Nº 031/2022/PMJ/srP/Pe

a Prefeitura Municipal de Jacareacanga-Pa, comunica aos interessados 
que realizará no dia 01/09/2022, às 08:10h (horário de Brasília), licitação sob 
modalidade Pregão Eletrônico nº 031/2022/PMJ/SrP/PE, tipo menor preço 
por item, objeto: rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra E EVENTUal coN-
TraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada No forNEciMENTo dE PNEUS E 
cÂMaraS, Para aTENdiMENTo daS NEcESSidadES daS SEcrETariaS, 
fUNdoS E PrEfEiTUra MUNiciPal dE JacarEacaNGa/Pa. o edital estará 
disponível nos sites do Município, https://jacareacanga.pa.gov.br/categoria/
licitacoes/, https://www.portaldecompraspublicas.com.br, Mural de licitações 
do TcM-Pa e pelo e-mail jacareacangacpl21@gmail.com

abel Lima da silva
Pregoeiro

Protocolo: 842451
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE LIMOEIRO DO AJURU

.

PreFeitUra MUNiciPaL de LiMoeiro do aJUrU
eXtrato de coNtrato

oriGeM: toMada de PreÇos Nº 003/2022/PMLa 
objeto: contratação de Empresa Especializada na área de Engenharia civil Para 
construção da Primeira Etapa da Vila Elevada Em concreto armado, localizada 
na Vila Pinto no Municipio de limoeiro do ajuru/Pa, conforme convênio de nº 
849950/2017 celebrado com o Ministério do desenvolvimento regional. con-
trato nº 1502004/2022-PMla. data da assinatura: 15 de fevereiro de 2022. 
Vigência do contrato: 150 dias após a emissão da ordem de serviço. contratan-
te: Prefeitura Municipal de limoeiro do ajuru, cNPJ nº 05.105.168/0001-85. 
contratada: roma construções E Serviços reireli, inscrito(a) no cNPJ/Mf sob 
o nº 10.969.317/0001-94. Valor: r$ 891.405.90 (oitocentos e noventa e um 
mil e quatrocentos e cinco reais e noventa centavos).

Protocolo: 842452
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE MAGALHÃES BARATA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de MaGaLHÃes Barata
retiFicaÇÃo 

devido ao feriado de independência do Brasil, fica retificado a data do 
processo. Aviso de Retificação de Tomada de Preço nº 2/2022-00008. Cuja 
matéria foi circulada na doE/Pa no dia 19/08/2022 na pág. 116 nº 35.082 e 
pág. 117 nº 35.082. oNde se LÊ: abertura: 07/09/2022 às 09:00h. 
Leia-se: 08/09/2022 às 09:00h.
devido ao feriado de independência do Brasil, fica retificado a data do 
processo. Aviso de Retificação de Tomada de Preço nº 2/2022-00009.Cuja 
matéria foi circulada na doE/Pa no dia 19/08/2022 na pág. 117 nº 35.082. 
oNde se LÊ: abertura: 07/09/2022 as 14:00h. Leia-se: 08/09/2022 as 14:00h.

Protocolo: 842453
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ

.

eXtrato de terMo de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo
termo de Homologação referente ao PreGÃo PreseNciaL srP 
Nº 051/2022-ceL/seVoP/PMM, Processo n° 17.776/2022-PMM -cEl/
SEVoP/PMM. objeto: rEGiSTro dE PrEÇo Para EVENTUal aQUiSiÇÃo dE 
BaTEriaS Para VEÍcUloS, Para aTENdEr aS NEcESSidadES da SEcrE-
Taria MUNiciPal dE ViaÇÃo E oBraS PÚBlicaS - SEVoP - PMM, conforme 
Edital e seus anexos. adjudica e Homologado as empresas: MaTEUS coMEr-
cio dE PEÇaS E SErViÇoS lTda, cNPJ: 14.737.889/0001-07, vencedora do 
lote 01 no valor total de r$ 317.815,00, e a empresa: SPorT MaNia coMEr-
cio, locaÇÕES E SErViÇoS EirEli, cNPJ: 13.721.423/0001-42, vencedora 
do lote 02 no valor total de r$ 97.200,00, pelo que adJUdico E HoMoloGo 
o resultado final. Marabá - PA, 16.08.2022, Fabio cardoso Moreira - secre-
tário Municipal de Viação e obras Públicas.

Protocolo: 842455

eXtrato de ata de reGistro de PreÇos
ata de registro de Preço Nº 080/2022-ceL/seVoP/PMM. origem: 
PreGÃo PreseNciaL srP Nº 051/2022-ceL/seVoP/PMM, Processo 
n° 17.776/2022-PMM -cEl/SEVoP/PMM. objeto: rEGiSTro dE PrEÇo Para 
EVENTUal aQUiSiÇÃo dE BaTEriaS Para VEÍcUloS, Para aTENdEr aS NE-
cESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal dE ViaÇÃo E oBraS PÚBlicaS - SE-
VoP - PMM, conforme Edital e seus anexos. adjudica e Homologado as empre-
sas: MaTEUS coMErcio dE PEÇaS E SErViÇoS lTda, cNPJ: 14.737.889/0001-
07, vencedora do lote 01 no valor total de r$ 317.815,00, e a empresa: SPorT 
MaNia coMErcio, locaÇÕES E SErViÇoS EirEli, cNPJ: 13.721.423/0001-
42, vencedora do lote 02 no valor total de r$ 97.200,00, pelo que adJUdico 
E HOMOLOGO o resultado final. Marabá - PA, 18.08.2022, Fabio cardoso 
Moreira - secretário Municipal de Viação e obras Públicas.

Protocolo: 842456

retiFicaÇÃo da ata de reGistro de PreÇo Nº 125/2022/cPL
Torna-se público que na ata de registro de Preço nº 125/2022 oriunda do 
Pregão Eletrônico (SrP) nº 134/2021/cPl/PMM, Processo licitatório nº 
24.224/2021/PMM, referente a empresa clM farMa coMErcio E diSTri-
BUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, foi retificado o valor unitário do item 
602. onde se lê: item 602 Valor Unitário 1,12. Leia-se: item 602 Valor Uni-
tário 0,12. Permanecem inalteradas e válidas as demais informações publica-
das anteriormente. Marabá 19/08/2022 - Luciano Lopes dias - secretaria 
Municipal de saúde - sMs - Portaria nº 307/2022-GP.

Protocolo: 842457


