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PreFeitUra MUNiciPaL de aBaetetUBa
aViso de LicitaÇÃo. PreGÃo eLetrÔNico Nº 027/2022-cPL/

sesMaB/PMa. 
o Município de abaetetuba/Pa, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, 
torna público que às 09h do dia  01 de julho de 2022, realizará licitação na 
modalidade pregão, nos termos da lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 
do decreto n.º 10.024, de 20 de setembro de 2019, da lei complementar 
n° 123, de 14 de dezembro de 2006, lei complementar nº 147 de 07 de 
agosto de 2014, do decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, apli-
cando-se, subsidiariamente, a lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, na 
forma eletrônica, do tipo menor preço por  item, no modo de disputa aber-
to, objetivando a contração de empresa especializada no fornecimento de 
medicamentos veterinários, materiais de insumo e medicamentos de uso 
restrito hospitalar, para atender as demandas da Secretaria de Saúde de 
abaetetuba. os interessados poderão obter o texto integral do edital e to-
das as informações sobre a licitação através do acesso à página do Tribunal 
de contas do Município/Pa, www.licitanet.com.br ou na sala da comissão 
Permanente de licitação - cPl junto à Prefeitura Municipal de abaetetu-
ba, situada à rua Siqueira Mendes, nº 1359, centro, cep: 68440-000, no 
horário de 8h às 14h, em dias de efetivo expediente. ord. de despesa: 
charles cezar Tocantins de Souza - Secretário de Saúde

Protocolo: 816236
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE ABEL FIGUEIREDO

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aBeL FiGUeiredo
aViso de LicitaÇÃo

toMada de PreÇos Nº 2/2022-002 - PMaF
objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Para EXEcUÇÃo 
doS SErViÇoS dE rEforMa da cÂMara MUNiciPal, No MUNiciPio dE 
aBEl fiGUEirEdo, EM aTENdiMENTo ao coNVENio Nº 125/2022-SEdoP, 
firMado ENTrE o MUNiciPio dE aBEl fiGUEiEdo E a SEcrETaria dE 
ESTadoS dE dESENVolViMENTo UrBaNo E oBraS PUBlicaS - SEdoP.
abertura: 06/07/2022 às 09:00 horas (horário de Brasília-df). local: Sala 
da coMiSSÃo PErMaNENTE dE liciTaÇÃo - PrÉdio SEdE da PMaf - 
aV.alacid NUNES Nº 79 - cENTro - aBEl fiGUEirEdo-Pa. o edital e 
anexos encontram-se a disposição na Sala da cPl no horário das 08:00 às 
12:00, nos sítios www.abelfigueiredo.pa.gov.br https://www.tcm.pa.gov.
br/portal-do-jurisdicionado/sistema/geo-obras. informações 94-3342-
1333 ou cplabelfigueiredo2021@gmail.com
abel figueiredo, 15 de Junho de 2022
Maria do carmo oliveira - Pregoeira
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE AFUÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aFUÁ
PreGÃo eLetroNico Nº 006/2022 - srP 003/2022

objeto: registro de preços para eventual aquisição de 02 (duas) ambu-
lânchas para atender as necessidades da prefeitura Municipal de afuá/Pa 
(conforme convênio n° 29/2022/SESPa/Pa).
abertura: 01/07/2022, às 09:00 horas no endereço eletrônico: www.com-
prasgovernamentais.gov.br
Edital está disponível no site www.gov.br/compras e site www.afua.pa.gov.
afuá/Pa, 17 de junho de 2022.
Márcio aNToNio fErrEira NErY
Pregoeiro
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE ALTAMIRA

.

MUNicÍPio de aLtaMira
aViso de sUsPeNsÃo de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico srP 39/2022 com o objeto: registro de preços 
para futura e eventual contratação de empresa especializada em forneci-
mento de materiais elétricos e insumos para manutenção da iluminação 
das vias pública, com a finalidade de atender às necessidades do Muni-
cípio de altamira e a manutenção das vias públicas, de acordo com as 
quantidades e especificações contidas no Termo de Referência. SUSPENSO 
temporariamente para ajustes no Edital e sem data definida de abertura.  
altamira, 17 de junho de 2022
claudomiro Gomes da Silva, Prefeito Municipal

Protocolo: 816239
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE ANAJÁS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aNaJÁs
aViso de credeNciaMeNto N° 01/2022

o Município de anajás do Estado do Pará, através da Secretaria Munici-
pal de Educação torna público a realizará o credenciamento de pessoa 
física. objeto: crEdENciaMENTo Por iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo 
Para coNTraTaÇÃo dE PESSoa fÍSica Para PrESTaÇÃo do SErViÇo 
dE TraNSPorTE EScolar, após atendidos os critérios estabelecidos no 
Edital e seus anexos, em conformidade com os ditames da constituição 
Federal e Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, em específico no seu 
artigo 25, caput. data do recebimento das Propostas: Será a partir do dia 
21 até 13 de julho de 2022, das 08:30 à 14h. o Edital e informações com-
plementares, encontra-se à disposição dos interessados, no sitio eletrônico 
https://anajas.pa.gov.br/, ou sala da comissão Permanente de licitações 
na Prefeitura Municipal de anajás/Pa, localizada rua Pedro José da Silva, 
nº 01 - Bairro: centro - cEP: 68810-000 - anajás/Pa.
SilaS dE JESUS SoarES da SilVa
Secretário Municipal de Educação
EdiMar corrÊa PaNToJa
Presidente da cPl

Protocolo: 816312

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BARCARENA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de BarcareNa
resULtado resUMido de aNÁLise e JULGaMeNto de 

ProPostas. coNcorrÊNcia N° 3-003/2022. 
objeto: execução da seguinte obra: construção do craS localizado na co-
munidade araparí, Barcarena/Pa. a Prefeitura Municipal de Barcarena/Pa, 
através de sua comissão permanente de licitação que foi subsidiada pelos 
técnicos da SEMdUr, em conformidade com a lei nº. 8.666/93 e dispo-
sições do edital, torna público aos interessados que, após análises das 
propostas de preços apresentadas pelas 06 (seis) licitantes habilitadas no 
processo licitatório em epígrafe, julgou como classificadas e desclassificada 
as propostas das empresas descritas no resultado completo de análise e 
julgamento das mesmas que poderá ser adquirido no departamento de 
licitações e contratos, no endereço descrito no edital, bem como no portal 
da transparência da prefeitura, através do endereço/link: https://barca-
rena.govbr.cloud/pronimtb/index.asp?acao=1&item=2&visao=2&anopro-
c=2022&nrproc=3003&numpaghist=1 ou, ainda, no portal do jurisdiciona-
do do TCM/PA (sistema “Geo-Obras”) através do endereço/link: geoobras.
tcm.pa.gov.br/cidadao/licitacao/detalhes/6698. os representantes das 
seis empresas, querendo, terão vistas dos autos, podendo, eventualmen-
te, interpor recursos pertinentes a essa fase, no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis contados a partir da data de publicação deste ato administrativo (re-
sultado resumido) na Imprensa Oficial, ou seja, até as 17:00h do dia 28 de 
junho de 2022, conforme art. 109, inciso I, alínea “b”, c/c § 1°, da Lei n°. 
8.666/93. Todas as propostas estão disponíveis, integralmente, no portal 
da transparência da prefeitura, no endereço/link acima descrito. caso os 
interessados queiram acessar algum outro documento do processo que não 
esteja no portal da transparência ou no portal do jurisdicionado do TcM/
PA (sistema “Geo-Obras”) e não queiram vir à prefeitura para vista, nessa 
hipótese, deverão solicitá-lo para podermos enviá-lo por e-mail. Pedimos 
que entreguem os recursos administrativos no departamento de licitações 
e contratos, em dia de expediente das 08:00 as 17:00h, ou enviem para 
o e-mail: licitacao.pmb@barcarena.pa.gov.br, devendo, neste último caso, 
também observar o horário de expediente (enviar até as 17:00h do último 
dia de prazo). Waldemar cardoso Nery Júnior - Presidente da cPl.
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BENEVIDES

.

PreFeitUra MUNiciPaL de BeNeVides
eXtrato de acordo de cooPeraÇÃo. 

acordo de cooperação que entre si celebram a Prefeitura Municipal de Be-
nevides, Por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, e o centro 
lemann de liderança Para Equidade Na Educação. objeto: este acordo 
de cooperação tem por objeto a conjugação de esforços entre os signa-
tários do instrumento para o desenvolvimento do Programa de formação 
de Lideranças Educacionais, cujas finalidades e especificações estão defi-
nidas pelo Plano de Trabalho. data de assinatura: 21/01/2022. Vigência: 
o presente acordo vigerá pelo período de 02 (dois) anos, contados da data 
de sua assinatura. do repasse de recursos: o presente acordo não gera 


