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..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ALENQUER

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aLeNQUer-Pa
aViso de LicitaÇÃo

toMada de PreÇo Nº 003/2022
o Município de alenquer/Pa, torna público que às 09:00 horas do dia 
19 de agosto de 2022, realizará licitação na modalidade Tomada de Preço, 
regido pela lei 8.666/93 no tipo menor preço por item, Para coNTraTaÇÃo 
dE PESSoa JUrÍdica Para a coNSTrUÇÃo do cENTro dE EVENToS 
No MUNiciPio dE alENQUEr-Pa. os interessados poderão obter o texto 
integral do edital e todas as informações sobre a licitação através do acesso à 
página do Tribunal de contas do Município/Pa, ou na sala da comissão Perma-
nente de licitação - cPl junto a Prefeitura Municipal de alenquer, no horário 
de 8h às 14h, em dias de efetivo expediente. email: licitaalenquer@gmail.com 
eriVaLdo rodriGUes de soUsa-PresideNte da cPL.

Protocolo: 831780

PreFeitUra MUNiciPaL de aLeNQUer-Pa
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetroNico Nº 024/2022-srP
o Município de alenquer/Pa, torna público que às 10:00 horas do dia 
05 de agosto de 2022, realizará licitação na modalidade Pregão Eletrôni-
co-SrP, regido pela lei 8.666/93 no tipo menor preço por item, Para  rE-
GiSTro dE PrEÇo Para coNTraTaÇÃo dE EMPrESa caPaciTada Para 
PrESTaÇÃo dE SErViÇoS dE TraNSPorTE EScolar flUVial coM ro-
TaS QUE dEraM dESErTo E NoVaS roTaS, Para aTENdEr o MUNiciPio 
dE alENQUEr. os interessados poderão obter o texto integral do edital e 
todas as informações sobre a licitação através do acesso à página do Tribunal 
de contas do Município/Pa, ou na sala da comissão Permanente de licitação - 
cPl junto a Prefeitura Municipal de alenquer, no horário de 8h às 14h, em dias 
de efetivo expediente. email: licitaalenquer@gmail.com NiLsoN aFoNso 
correa FoNseca-PreGoeiro MUNiciPaL.

Protocolo: 831781

PreFeitUra MUNiciPaL de aLeNQUer-Pa
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetroNico Nº 025/2022
o Município de alenquer/Pa, torna público que às 14:30 horas do dia 
05 de agosto de 2022, realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico, 
regido pela lei 8.666/93 no tipo menor preço por item, Para  aQUiSiÇÃo 
dE olEo diESEl S-500 Para rESTaBElEciMENTo dE TrafEGaBilidadE 
coM a rEcUPEraÇÃo dE PoNToS criTicoS daS ESTradaS ViciNaiS 
QUE liGaM o MUNiciPio dE alENQUEr aS SUaS coMUNidadES, coN-
forME oS coNVENioS Nº 074/2022, Nº 090/2022 E Nº 131/2022, cElE-
Brado ENTrE a PrEfEiTUra MUNiciPal dE alENQUEr E a SEcrETaria 
dE ESTado dE TraNSPorTE-SETraN. . os interessados poderão obter o 
texto integral do edital e todas as informações sobre a licitação através 
do acesso à página do Tribunal de contas do Município/Pa, ou na sala da 
comissão Permanente de licitação - cPl junto a Prefeitura Municipal de 
alenquer, no horário de 8h às 14h, em dias de efetivo expediente. email: 
licitaalenquer@gmail.com NiLsoN aFoNso correa FoNseca-Pre-
Goeiro MUNiciPaL.

Protocolo: 831782

PreFeitUra MUNiciPaL de aLeNQUer-Pa
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetroNico Nº 026/2022-srP
o Município de alenquer/Pa, torna público que às 09:00 horas do dia 
08 de agosto de 2022, realizará licitação na modalidade Pregão Eletrôni-
co-SrP, regido pela lei 8.666/93 no tipo menor preço por item, Para  rE-
GiSTro dE PrEÇo Para coNTraTaÇÃo dE EMPrESaS Para PrESTaÇÃo 
dE SErViÇoS dE HoTElaria/HoSPEdaGEM (cafÉ da MaNHÃ iNclUSo), 
ViSaNdo aTENdEr ÀS dEMaNdaS da PrEfEiTUra E SEcrETáriaS dE 
alENQUEr-Pa. os interessados poderão obter o texto integral do edital 
e todas as informações sobre a licitação através do acesso à página do 
Tribunal de contas do Município/Pa, ou na sala da comissão Permanente 
de licitação - cPl junto a Prefeitura Municipal de alenquer, no horário de 8h 
às 14h, em dias de efetivo expediente. email: licitaalenquer@gmail.com NiL-
soN aFoNso correa FoNseca-PreGoeiro MUNiciPaL.

Protocolo: 831784

PreFeitUra MUNiciPaL de aLeNQUer-Pa
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetroNico Nº 027/2022
o Município de alenquer/Pa, torna público que às 13:00 horas do dia 
08  de agosto de 2022, realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico, 
regido pela lei 8.666/93 no tipo menor preço por item, Para aQUiSiÇÃo dE 
EMBarcaÇÃo Para TraNSPorTE coM MoTor PoPa, Para aTENdEr aS 
NEcESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal dE SaÚdE dE alENQUEr-Pa. 
os interessados poderão obter o texto integral do edital e todas as infor-
mações sobre a licitação através do acesso à página do Tribunal de contas 
do Município/Pa, ou na sala da comissão Permanente de licitação - cPl 
junto a Prefeitura Municipal de alenquer, no horário de 8h às 14h, em dias 
de efetivo expediente. email: licitaalenquer@gmail.com NiLsoN aFoNso 
correa FoNseca-PreGoeiro MUNiciPaL.

Protocolo: 831785

PreFeitUra MUNiciPaL de aLeNQUer-Pa
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetroNico Nº 028/2022
o Município de alenquer/Pa, torna público que às 08:00 horas do dia 
09 de agosto de 2022, realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico, 
regido pela lei 8.666/93 no tipo menor preço por item, Para  aQUiSiÇÃo 
dE aParElHo dE UlTraSSoM diaGNÓSTico SEM aPlicaÇÃo TraNS-
SESofáGica, Para aTENdiMENTo daS NEcESSidadES da PoPUlaÇÃo 
do MUNicÍPio, QUE NEcESSiTa dE EXaMES dE UlTraSSoNoGrafia Para 
diaGNÓSTicoS MaiS EXaToS, dESTiNadoS a SEcrETaria MUNiciPal dE 
SaÚdE dE alENQUEr -Pa. os interessados poderão obter o texto integral do 
edital e todas as informações sobre a licitação através do acesso à página do 
Tribunal de contas do Município/Pa, ou na sala da comissão Permanente de 
licitação - cPl junto a Prefeitura Municipal de alenquer, no horário de 8h às 
14h, em dias de efetivo expediente. email: licitaalenquer@gmail.com NiL-
soN aFoNso correa FoNseca-PreGoeiro MUNiciPaL.

Protocolo: 831786

PreFeitUra MUNiciPaL de aLeNQUer-Pa
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetroNico Nº 029/2022
o Município de alenquer/Pa, torna público que às 11:00 horas do dia 
09 de agosto de 2022, realizará licitação na modalidade Pregão Eletrôni-
co, regido pela lei 8.666/93 no tipo menor preço por item, Para  aQUi-
SiÇÃo dE caMara rEfriGErada Para coNSErVaÇÃo dE HEModE-
riVadoS/iMUNo/TErMoláBEiS dE acordo coM a ProPoSTa Nº: 
12278.544000/1190-02 Para aTENdEr a dEMaNda do fUNdo MUNici-
Pal dE SaUdE do MUNiciPio dE alENQUEr-Pa. os interessados poderão 
obter o texto integral do edital e todas as informações sobre a licitação 
através do acesso à página do Tribunal de contas do Município/Pa, ou na 
sala da comissão Permanente de licitação - cPl junto a Prefeitura Munici-
pal de alenquer, no horário de 8h às 14h, em dias de efetivo expediente. 
email: licitaalenquer@gmail.com NiLsoN aFoNso correa FoNseca
-PreGoeiro MUNiciPaL.

Protocolo: 831787

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ALTAMIRA

.

MUNicÍPio de aLtaMira
rePUBLicaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico srP 32/2022

objeto: registro de Preço para futura e eventual aquisição de Equipa-
mentos de Proteção individuais (capacetes) para motociclista exigido pelo 
código de trânsito Brasileiro, a fim de atender às necessidades da Pre-
feitura Municipal de altamira e Secretarias agregadas. data de abertura: 
09/08/2022 as 10h (horário de Brasília). local de abertura: https://licitanet.
com.br/ Editais disponíveis: Site de Prefeitura de altamira - https://altamira.
pa.gov.br/ Mural de licitações - TcM/Pa, Plataforma do licitanet e no setor 
de licitações - Setor de Suprimentos e Serviços: rua acesso dois, 530 Bairro 
Premem. claudomiro Gomes da silva, Prefeito Municipal.

Protocolo: 831788
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE ANAJÁS

.

aViso de LicitaÇÃo
toMada de PreÇos Nº 01/2022

a Prefeitura Municipal de anajás, torna público que realizará licita-
ção na modalidade Tomada de Preço, regime de empreitada menor preço 
global. objeto: contratação de Empresa Especializada para Execução do 
Serviço de construção do aeroporto Joaquim conceição no Município de 
anajás, conforme convênio nº 166/2022/SETraN/Pa. o certame será re-
alizado dia 10/08/2022, às 08h:30min, na Prefeitura Municipal de anajás, 
na Sala da cPl, localizada rua Pedro José da Silva, n° 01 - Bairro centro 
- cEP: 68810-000 - anajás/Pa. o Edital está a disposição dos interessados 
das 08:00 às 12:00 hs, no endereço acima ou nos sites:  http://geoobras.
tcm.pa.gov.br, https://anajas.pa.gov.br.

ViVaLdo MeNdes da coNceiÇÃo -PrEfEiTo MUNiciPal
Protocolo: 831789
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.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BARCARENA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de BarcareNa
terMo de HoMoLoGaÇÃo e adJUdicaÇÃo 

coNcorrÊNcia Nº 3007/2022 
após constatada a regularidade dos atos procedimentais, o Exmo. Sr. Pre-
feito Municipal,infra-assinado, com base no art. 38, inciso Vii, c/c art. 43, 
inciso Vi, da lei n°. 8.666/93, resolve: 1.HoMoloGar o processo licita-


