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QUiNto terMo aditiVo ao coNtrato 
adMiNistratiVo Nº 002/2018-FMs 

Processo administrativo n° 4895/2018 -PMM, adesão n° 008/2018-SMS, 
objeto do contrato original: a contratação de empresa especializada para loca-
ção, instalação e manutenção de usina geradora de oxigênio - PSA, com no míni-
mo 93% de pureza, manutenção da rede de gases e de vácuo e o fornecimento 
de cilindros, com comodato, tanto par oxigênio como ar comprimido, para aten-
der as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde - SMS, no município de 
Marabá, Estado do Pará. EMPrESa: TroPical iMPorT. E SolUÇÕES EM GaSES 
MEd. E iNdUST. EirEli, pessoa jurídica de direito privado interno, devidamente 
inscrita no cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob n° 11.501.268/0001-23. 
objeto do aditivo: prorrogar o prazo do contrato original Nº 002/2018 - fMS/
PMM, por mais 12 (doze) meses, ficando vigente a partir do dia 22/04/2022 até 
19/04/2023. daTa da aSSiNaTUra: 20 dE aBril dE 2022. Luciano Lopes 
dias secretário Municipal de saúde de Marabá - Marabá/Pa.

Protocolo: 789831

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MOCAJUBA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de MocaJUBa
aViso de LicitaÇÃo

toMada de PreÇos Nº 001.2022.PMM.sedUrB 
Órgão: Município de Mocajuba/Secretaria Municipal de desenvolvimento Ur-
bano e Meio ambiente. objeto: Execução de Serviços de reforma do Hospital 
Municipal Maria do carmo Gomes no Município de Mocajuba/Pa. data, Hora 
e local de abertura: 12 de Maio de 2022 às 11h00mm, na Sala da divisão 
de licitação, localizada no prédio sede da Prefeitura, sito à rua Siqueira Men-
des, 45, centro, Mocajuba/Pará. Edital e informações: de 2ª a 6ª feira (dias 
úteis), das 08h00mm às 12h00mm, na Sala da divisão de licitação, situada 
no mesmo endereço supracitado, onde o Edital poderá ser obtido isento de 
qualquer taxa, mediante apresentação de mídia (cd-r ou dVd-r) virgem ou 
Pen Drive, pelo interessado que se identificar, através de preenchimento de 
formulário próprio do órgão. rosivaldo de Barros oliveira - secretário 
Municipal de desenvolvimento Urbano e Meio ambiente/renan reis 
Lira - Presidente da cPL/PMM.

Protocolo: 789835
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE PACAJÁ

.

MUNicÍPio de PacaJÁ/PreFeitUra MUNiciPaL de PacaJÁ
aViso de reVoGaÇÃo

aViso de reVoGaÇÃo PreGÃo eLetrÔNico 010/2022-srP
o Prefeito Municipal de Pacajá, Exmo. Sr. aNdrÉ rioS dE rEZENdE, no uso 
das atribuições legais, com fundamento no artigo 49 da lei n° 8.666/93 e 
art. 50, do decreto nº 10.024/19, resolve rEVoGar em todos os seus ter-
mos, por interesse da administração, o processo licitatório tombado sob N° 
P.E-010/2022-SrP.
oBJeto: registro de Preços visando a futura e eventual contratação de 
empresas para o fornecimento de madeiras para manutenção de bens imóveis 
da Prefeitura Municipal, Secretarias e fundos Municipais de Pacajá-Pa

Pacajá/Pa, 25 de abril de 2022.
aNdrÉ rios de reZeNde

Prefeito Municipal
Protocolo: 789836

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PARAGOMINAS

.

aViso de LicitaÇÃo  
PreGÃo eLetrÔNico n° 9/2022-00024 

objeto: contratação de empresa para prestação de serviço continuado de 
limpeza e conservação, para atender as Escolas da rede Municipal de Ensino, 
bem como a Secretaria Municipal de Educação. data de abertura: 12/05/2022 
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 - cen-
tro. Pgm: 27/04/2022. diego Guimarães Vieira - Pregoeiro. Portaria n° 
04/2022-GPP.

aViso de LicitaÇÃo  
PreGÃo eLetrÔNico n° 9/2022-00031 

objeto: Locação de veículos através de: 06 (seis) caminhonetes, 03 (três) veí-
culos utilitários leves, para atender as atividades das Secretarias Municipais de: 
administração e finanças, cultura, desporto e laser, agricultura e Trânsito e 
cidadania deste Município. data de abertura: 11/05/2022 as 09:00 hs. a retirada 
do Edital deverá ser efetuada via internet, no site: www.portaldecompraspubli-
cas.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: 27/04/2022. diego 
Guimarães Vieira - Pregoeiro. Portaria n° 04/2022-GPP.

Protocolo: 789837

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PIÇARRA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PiÇarra-Pa
aViso PreGÃo PreseNciaL

PreGÃo PreseNciaL Nº 9/2022-008
contratação de empresa para aquisição de materiais de construção em aten-
dimento as unidades administrativas deste município. data e abertura dos 
envelopes: 10/05/2022 horário: 09:00hs.

aViso PreGÃo PreseNciaL
PreGÃo PreseNciaL Nº 9/2022-009

contratação de empresa especializada em fornecimento de medicamentos 
destinados a atender as necessidades do Hospital Municipal, Unidade Básica 
de Saúde, Postos de Saúde e farmácia Básica, deste Município. data e aber-
tura dos envelopes: 11/05/2022 horário: 09:00hs informações e Editais: Pre-
feitura Municipal de Piçarra, av. araguaia s/n centro ou Site:www.tcm.pa.gov.
br - Site: www.picarra.pa.gov.br e-mail: pmpi.departamentolicitacao@gmail.
com. fone: 94 3422-1341. eder raBeLo-Pregoeiro

Protocolo: 789839
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE PLACAS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PLacas
aViso de LicitaÇÃo 

Prefeitura Municipal de Placas, por intermédio do fundo Municipal de Saúde 
através da sua Pregoeira, torna público a quem possa interessar que realizará 
licitação na modalidade Pregão Eletrônico, o Pregão nº 012/2022. objeto: 
Aquisição de Ambulância tipo A. Tipo menor preço por item. A audiência públi-
ca ocorrerá no dia 10/05/2022, às 08h , no https://comprasgovernamentais.
gov.br/. a integra do edital poderá ser adquirida no mesmo endereço ou no 
portal da transparência do Município https://placas.pa.gov.br/categoria/licita-
coes/. shayane Nayara Farias Kostov - Pregoeira Oficial. 

Protocolo: 789841
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE PORTEL

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PorteL
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 002/2022  
Proc. adMiNistratiVo 01603001/22

a Prefeitura Municipal de Portel, torna público aos interessados que reali-
zará licitação na modalidade PrEGÃo ElETrÔNico, tipo menor preço, regis-
tro de preço objetivando a futura e eventual aquisição de Materiais de Expe-
diente em Geral, destinados a suprir as necessidades básicas das Secretarias 
e fundos Municipais vinculados a Prefeitura Municipal de Portel/Pa. abertura: 
06/05/2022, às 09:30hs. a retirada do edital e seus anexos encontram-se 
disponíveis no Mural de licitações/TcM-Pa, www.portaldecompraspublicas.
com.br ou pelo site (www.portel.pa.gov.br). informações: E-mail: licitapor-
tel2021@gmail.com. MaYcoN serrÃo MartiNs-Pregoeiro Municipal.

PreFeitUra MUNiciPaL de PorteL
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 003/2022  
Proc. adMiNistratiVo 02503001/22

a Prefeitura Municipal de Portel, torna público aos interessados que re-
alizará licitação na modalidade PrEGÃo ElETrÔNico, tipo menor preço, 
Registro de preço objetivando a futura e eventual Aquisição de gêneros ali-
mentícios para o atendimento do Programa Nacional de alimentação Escolar 
(PNaE), através da Secretaria Municipal de Educação, para contribuir com o 
crescimento, o desenvolvimento, a aprendizagem, o rendimento escolar dos 
estudantes, por meio da oferta da alimentação escolar e ações de educação 
alimentar e nutricional neste município. abertura: 11/05/2022, às 09:30hs. 
a retirada do edital e seus anexos encontram-se disponíveis no Mural de li-
citações/TcM-Pa, www.portaldecompraspublicas.com.br ou pelo site (www.
portel.pa.gov.br). informações: E-mail: licitaportel2021@gmail.com.

MaYcoN serrÃo MartiNs-Pregoeiro Municipal

PreFeitUra MUNiciPaL de PorteL
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 004/2022  
Proc. adMiNistratiVo 02803004/22

a Prefeitura Municipal de Portel, torna público aos interessados que reali-
zará licitação na modalidade PrEGÃo ElETrÔNico, tipo menor preço, regis-
tro de preço objetivando a futura e eventual aquisição de Materiais de copa, 
cozinha, Higiene, limpeza e descartável, destinados a suprir as necessidades 
básicas das Secretarias e fundos Municipais Vinculados a Prefeitura Municipal 
de Portel/Pa. abertura: 12/05/2022, às 09:30hs. a retirada do edital e seus 
anexos encontram-se disponíveis no Mural de licitações/TcM-Pa, www.por-
taldecompraspublicas.com.br ou pelo site (www.portel.pa.gov.br). informa-
ções: E-mail: licitaportel2021@gmail.com.

MaYcoN serrÃo MartiNs-Pregoeiro Municipal


