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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BARCARENA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de BarcareNa
aViso de aLteraÇÃo. coNcorrÊNcia N° 3-001/2021. o municí-
pio de Barcarena, Pa, através da Secretaria Municipal de Educação e cPl, 
no uso das atribuições que lhes são conferidas, torna pública a alteração 
do edital do processo licitatório em destaque, cujo objeto é a execução de 
obras: construção da nova EMEif checralla Salim Khayat, com vinte salas 
de aula, no Bairro Novo, na cidade de Barcarena/Pa. ficam mantidos todos 
os prazos inicialmente estabelecidos no edital, inclusive o dia e a hora que 
iniciará a sessão pública de abertura do certame (18/05/2021 - 10:00h), já 
que a alteração não afeta a formulação das propostas, conforme item 27, 
subitem 27.17, do edital e art. 21, § 4°, da lei n°. 8.666/93. a alteração 
completa do edital encontra-se disponível na sala da cPl, em dia de expe-
diente das 08:00 às 17:00h, no endereço descrito no preâmbulo do edital; 
poderá ainda ser adquirida no portal da transparência da prefeitura no 
seguinte endereço: www.barcarena.pa.gov.br/portal/licitacao ou no portal 
do jurisdicionado do TcM/Pa (sistema “Geo-obras”). demais informações 
no departamento de licitações e contratos, em dia de expediente das 08:00 
às 17:00h, ou através do e-mail: licitacao.pmb@barcarena.pa.gov.br; ou 
ainda pelos telefones: (91) 99393-6685 - (91) 3753-3341. Thais Silva 
Quaresma - Presidente da cPl.

Protocolo: 656239

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BRAGANÇA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de BraGaNÇa
aViso de LicitaÇÃo. toMada de PreÇo Nº 2/2021-009. Tipo Me-
nor Preço. objeto: contratação de empresa especializada para recupera-
ção Estrutural e reconstrução do Muro de arrimo da orla do rio caeté, 
Município de Bragança/Pa, a fim de atender as necessidades da Secre-
taria Municipal de infraestrutura Urbana e rural de Bragança. abertura: 
02/06/2021 às 10:00. Edital e informações no site: www.tcm.pa.gov.br 
e site www.braganca.pa.gov.br.  Marianne Souza da Silva - Presidente da 
comissão Permanente de licitação. 

Protocolo: 656242

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BRASIL NOVO

.

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de BrasiL NoVo
FUNdo MUNiciPaL de saÚde
errata eXtrato da ata de reGistro de PreÇos PreGÃo eLe-
trÔNico- srP Nº. 25/2020
Na Publicação do dia 18/12/2020, Diário Oficial do Estado, nº 34.439, pag. 
80; Jornal amazônia - Gerais 4 e diário dos Município nº 2638, pag. 19. 
aTa dE rEGiSTro dE PrEÇoS Nº 26, Goldenplus - comércio de Medica-
mentos E Produtos Hospitalares ltda, cNPJ: 17.472.278/0001-64; onde 
Lê-se, no item 294 o valor unitário de r$ 0,69 (sessenta e nove centavos), 
Leia-se R$ 0,66 (sessenta e seis centavos); ratificando-se as demais in-
formações.
errata eXtrato de coNtrato- PreGÃo eLetrÔNico srP - N º 
25/2020
Na Publicação do dia 28/04/2021, Diário Oficial do Estado, nº 34.565, pag. 
85; Jornal amazônia - Gerais 4 e diário dos Município nº 2727, pag. 21 e 
22; coNTraTaNTE - Prefeitura Municipal de Brasil Novo/fundo Municipal 
de Saúde, empresa: Goldenplus - comercio de Medicamentos E Produtos 
Hospitalares ltda, cNPJ:  17.472.278/0001-64, contrato administrativo 
nº. 058/2021 com o valor total de r$ 180.332,00, onde Lê-se, no item 
294 o valor unitário de r$ 0,69 (sessenta e nove centavos), Leia-se r$ 
0,66 (sessenta e seis centavos); ratificando-se as demais informações.
eXtrato de coNtrato - PreGÃo eLetrÔNico srP- N º 25/2020
coNTraTaNTE - Prefeitura Municipal de Brasil Novo/fundo Municipal de 
Saúde, coNTraTado: aS3 HoSPiTalar lTda, cNPJ: 26.129.177/0001-
86; contrato administrativo nº. 066/2021, com o valor total de r$ 
3.900,00, referente à aTa de registro nº 034/2020. oBJETo: forneci-
mento de Produtos fármacos e outros, para manutenção das atividades 
fins do Fundo Municipal de Saúde: FONTE DE RECURSOS: 2.007, 2.008, 
2.009, 2.010, 2.015, 2018, 2.019 e 2.020, 3.3.90.30.00, ViGÊNcia doS 
coNTraToS: até 31/12/2021. assinatura do contrato: Brasil Novo/Pa, 
14/04/2021 - ordenador de despesas: ElYSSoN lEoNardE KloSS - Se-
cretário Municipal de Saúde.
Elysson leonarde Kloss
Secretário Municipal de Saúde

Protocolo: 656246

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BREVES

.

PreFeitUra MUNiciPaL de BreVes
eXtrato de terMo aditiVo. ESPÉciE: 9º Termo aditivo de contrato 
Tomada de Preço 001/2016. contrato nº: 20160123. contratante: Prefei-
tura Municipal de Breves. contratada: SMP construções E Serviços Eireli 
Epp. objeto: construção da feira do Empreendedor. Tempo aditado: 04 
meses. Vigência: 01 de março de 2021 a 30 de junho de 2021. amparo 
legal: art. 57, ii da lei federal nº 8.666 /93. ordenador de despesa: José 
antônio azevedo leão.

Protocolo: 656249

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMETÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caMetÁ
aViso de LicitaÇÃo. PrEGÃo ElETrÔNico SrP Nº 014/2021- PMc. 
objeto: registro de Preço para aquisição de Materiais de Higiene e lim-
peza, para atender a Prefeitura Municipal de cametá.  o edital completo 
está à disposição dos interessados nos sites www.prefeituradecameta.pa.
gov.br; www.gov.br/compras/pt-br; mural de licitações do site do TcM/Pa: 
www.tcm.pa.gov.br. abertura: 28 de maio de 2021 às 09h00min (horário 
de Brasília). informações: pregaoeletronicopmc@gmail.com. Victor correa 
cassiano - Prefeito.

Protocolo: 656262

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAPANEMA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caPaNeMa
eXtrato de terMo aditiVo. ESPÉciE: 3º Termo aditivo Pregão 
Presencial Nº 9/2017-030. Terceiro Termo aditivo de contrato nº 2017-
0616001 Pregão Presencial nº 030/2017. objeto: aquisição de Materiais 
Elétricos Para Manutenção da iluminação Pública. contratado: fênix lo-
gística Pará ltda com cNPJ nº 09.368.158/0001-93. Vigência: 04 (Quatro) 
Meses. fund. legal: art. 57, § 1º inciso ii, da lei nº 8.666/93. assinatura: 
27/12/2019. francisco ferreira freitas Neto - Prefeito.

Protocolo: 656265

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CASTANHAL

.

PreFeitUra MUNiciPaL de castaNHaL
aViso de LicitaÇÃo. a Prefeitura Municipal de castanhal, por intermé-
dio da Secretaria Municipal de Suprimento e licitação torna público a nova 
data de abertura do Processo licitatório do tipo menor preço por item, na 
modalidade PrEGÃo ElETrÔNico SrP Nº 022/2021/PMc, cujo objeto é a 
contratação de Empresa Especializada no fornecimento de móveis e ele-
trodomésticos, destinado a atender as necessidades das diversas Secreta-
rias/fundos Municipais, bem como, o instituto de Previdência do Município 
de castanhal/Pará, por um período de 12 (doze) meses. a sessão pública 
de Pregão Eletrônico terá início com a divulgação das Propostas de Preços e 
início da etapa de lances no dia 27/05/2021 às 09:00 horas. o Edital esta-
rá disponível nos sites: www.castanhal.pa.gov.br/portal-da-transparencia/
licitacoes-contratos-e-convenios e www.comprasnet.gov.br e e-mail pre-
gaoeletronico@castanhal.pa.gov.br, a partir da data da publicação. Sheila 
Mirian Medeiros Gomes - Pregoeira da Prefeitura Municipal de castanhal

Protocolo: 656306

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CUMARÚ DO NORTE

.

PreFeitUra MUNiciPaL de cUMarU do Norte - Pa
eXtrato de ata de reGistro de PreÇos
MUNicÍPio dE cUMarU do NorTE - Pa. ProcESSo nº 013/2021, PrE-
GÃo ElETrÔNico nº 012/2021. ata de registro de Preços Nº 032-2021 - 
dJ coMErcio dE PNEUS lTda cNPJ: 31.582.533/0001-52. oBJETo: aqui-
sição de pneus, câmaras e protetores, objetivando atender as necessida-
des da Prefeitura Municipal, secretarias e fundos. Valor: r$ 1.081.567,00. 
Vigência: 06/05/2021 a 06/05/2022. assinatura: 06/05/2021.



 diário oficial Nº 34.585  99 Segunda-feira, 17 DE MAIO DE 2021

ProcESSo nº 014/2021, PrEGÃo ElETrÔNico nº 013/2021. ata de re-
gistro de Preços Nº 033-2021 - Maria dE faTiMa rodriGUES alVES 
59711957272, cNPJ n°. 14.267.394/0001-53. oBJETo: Prestação de ser-
viço de lavagem da frota de veículos (leves, médio e máquinas pesadas). 
Valor: r$ 137.866,00. Vigência: 06/05/2021 a 06/05/2022. assinatura: 
06/05/2021.
Ata de Registro de Preços Nº 034-2021 - WESLESGTON MALDINNE DOS 
SaNToS da SilVa 04737848158, cNPJ n°. 32.417.631/0001-05. oBJE-
To: Prestação de serviço de lavagem da frota de veículos (leves, médio 
e máquinas pesadas). Valor: r$ 105.544,00. Vigência: 06/05/2021 a 
06/05/2022. assinatura: 06/05/2021.
ProcESSo nº 019/2021, PrEGÃo ElETrÔNico nº 016/2021. ata de re-
gistro de Preços Nº 035-2021 - roBSoM ModESTo dE liMa 99595559172, 
cNPJ: 26.323.483/0001-59. oBJETo: contratação de empresa para pres-
tação de serviços de borracharia da frota de veículos e máquinas pesadas. 
Valor: r$ 41.835,00. Vigência: 10/05/2021 a 10/05/2022. assinatura: 
10/05/2021.
PrEGÃo ElETrÔNico nº 017/2021, ProcESSo nº. 020/2021. ata de re-
gistro de Preços nº 036/2021 - carValHo MiraNda EMPrEENdiMENToS 
EirEli, cNPJ n° 11.502.318/0001-97. oBJETo: contratação de empresa 
para fornecimento de material permanente, eletrodomésticos e eletrônicos, 
objetivando atender as necessidades da Prefeitura Municipal, Secretarias e 
fundos Municipais de cumaru do Norte - Pa. Vigência: de: 10/05/2021 a 
10/05/2022. assinatura: 10.05.2021. Valor: r$ 1.519,66.
PrEGÃo ElETrÔNico nº 017/2021, ProcESSo nº. 020/2021. ata de re-
gistro de Preços nº 037/2021 - SErraNa diSTriBUidora lTda, cNPJ n° 
30.313.649/0001-23. oBJETo: contratação de empresa para fornecimento 
de material permanente, eletrodomésticos e eletrônicos, objetivando aten-
der as necessidades da Prefeitura Municipal, Secretarias e fundos Munici-
pais de cumaru do Norte - Pa. Vigência: de: 10/05/2021 a 10/05/2022. 
assinatura: 10.05.2021. Valor: r$ 56.488,26.
PrEGÃo ElETrÔNico nº 017/2021, ProcESSo nº. 020/2021. ata de 
registro de Preços nº 038/2021 - M.K.r. coMErcio dE EQUiPaMENToS 
EirEli, cNPJ n° 31.499.939/0001-76. oBJETo: contratação de empresa 
para fornecimento de material permanente, eletrodomésticos e eletrônicos, 
objetivando atender as necessidades da Prefeitura Municipal, Secretarias 
e fundos Municipais de cumaru do Norte - Pa. Vigência: de: 10/05/2021 
a 10/05/2022. assinatura: 10.05.2021. Valor: r$ 4.680,00. assinam: o 
prefeito municipal, cElio MarcoS cordEiro e o representante legal pela 
empresa participante.
eXtrato de coNtrato
PrEfEiTUra MUNiciPal dE cUMarU do NorTE. coNTraTo Nº 
072/2021-CPL - NOBE SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA LTDA, CNPJ: 
14.108.730/0001-15. oBJETo: adesão a ata referente ao Processo licita-
tório nº 001/2021 - Pregão Presencial Por registro de Preços nº 001/2021 
realizado pelo coNSÓrcio PÚBlico Para dESENVolViMENTo do alTo 
ParaoPEBa - codaP. fornecimento de licença de uso de Sistemas de Ges-
tão Pública em WEB integrada, processamento automatizado da dívida ati-
va, processamento eletrônico dos boletos por interface via aPi, conversão 
de banco de dados e capacitação dos servidores para uso das ferramentas.  
Valor total r$ 72.482,00 (setenta e dois mil e quatrocentos e oitenta e dois 
reais). Vigência: de 12 (doze) meses.
Processo licitatório nº 013/2021, Pregão Eletrônico nº 012/2021. ob-
jeto: aquisição de pneus, câmaras e protetores, objetivando atender as 
necessidades da Prefeitura municipal, Secretarias e fundos. coNTra-
To Nº 097/2021 - dJ coMErcio dE PNEUS lTda, cNPJ. (Mf) sob o nº: 
31.582.533/0001-52. Valor total r$ 417.723,00. Vigência 06/05/2021 
a 31/12/2021. Processo licitatório nº 014/2021, Pregão Eletrônico nº 
013/2021. objeto: prestação de serviço de lavagem da frota de veícu-
los (leves, médio e máquinas pesadas) do município de cumaru do Norte 
- Pa. coNTraTo Nº 102/2021 - Maria dE faTiMa rodriGUES alVES 
59711957272, cNPJ n°. 14.267.394/0001-53. Valor total r$ 31.246,00. 
Vigência 06/05/2021 a 31/12/2021. CONTRATO Nº 107/2021 - WES-
lESGToN MaldiNNE doS SaNToS da SilVa 04737848158, cNPJ n°. 
32.417.631/0001-05. Valor total r$ 55.294,00. Vigência 06/05/2021 a 
31/12/2021.
Processo licitatório nº 019/2021, Pregão Eletrônico nº 016/2021. ob-
jeto: prestação de serviços de borracharia da frota de veículos e má-
quinas pesadas do município de cumaru do Norte - Pa. coNTraTo Nº 
113/2021 - roBSoM ModESTo dE liMa 99595559172, cNPJ. (Mf) sob o 
nº: 26.323.483/0001-59. Valor total r$ 27.333,00. Vigência 10/05/2021 
a 31/12/2021.
Processo nº 033/2021 dispensa de licitação n° 002/2021. objeto: loca-
ção de um imóvel na rua mato grosso, s/n, cumaru do Norte, para casa 
de apoio institucional. coNTraTo Nº 112/2021 - Maria NilZa lEaNdro 
doS SaNToS, cPf nº 642.367.491-49. Valor GloBal de r$ 10.800,00, 
que será pago em 09 parcelas mensais no valor de r$ 1.200,00 (um mil e 
duzentos reais) cada. Vigência 01/04/2021 a 31/12/2021.
Processo licitatório nº 020/2021, Pregão Eletrônico nº 017/2021. ob-
jeto: fornecimento de material permanente, eletrodomésticos, eletrô-
nicos, para atender as demandas da Prefeitura Municipal, Secretarias e 
fundos Municipais de cumaru do Norte - Pa. coNTraTo Nº 118/2021 
- carValHo MiraNda EMPrEENdiMENToS EirEli, cNPJ. (Mf) sob o 
nº: 11.502.318/0001-97. Valor total r$ 759,83. Vigência 10/05/2021 a 
31/12/2021.
Processo licitatório nº 020/2021, Pregão Eletrônico nº 017/2021. objeto: 
fornecimento de material permanente, eletrodomésticos, eletrônicos, para 
atender as demandas da Prefeitura Municipal, Secretarias e fundos Muni-
cipais de cumaru do Norte - Pa.
coNTraTo Nº 120/2021 - SErraNa diSTriBUidora lTda, cNPJ n°. 
30.313.649/0001-23. Valor total r$ 472,00. Vigência 10/05/2021 a 
31/12/2021.

fUNdo MUNiciPal dE EdUcaÇÃo
Processo licitatório nº 013/2021, Pregão Eletrônico nº 012/2021. ob-
jeto: aquisição de pneus, câmaras e protetores, objetivando atender as 
necessidades da Prefeitura municipal, Secretarias e fundos. coNTra-
To Nº 098/2021 - dJ coMErcio dE PNEUS lTda, cNPJ. (Mf) sob o nº: 
31.582.533/0001-52.  Valor total r$ 484.634,00. Vigência 06/05/2021 a 
31/12/2021.
Processo licitatório nº 014/2021, Pregão Eletrônico nº 013/2021. obje-
to: prestação de serviço de lavagem da frota de veículos (leves, médio e 
máquinas pesadas) do município de cumaru do Norte - Pa. coNTraTo Nº 
103/2021 - Maria dE faTiMa rodriGUES alVES 59711957272, cNPJ 
n°. 14.267.394/0001-53. Valor total r$ 32.040,00. Vigência 06/05/2021 
a 31/12/2021. CONTRATO Nº 108/2021 - WESLESGTON MALDINNE DOS 
SaNToS da SilVa 04737848158, cNPJ n°. 32.417.631/0001-05. Valor to-
tal r$ 23.650,00. Vigência 06/05/2021 a 31/12/2021.
Processo licitatório nº 019/2021, Pregão Eletrônico nº 016/2021. ob-
jeto: prestação de serviços de borracharia da frota de veículos e má-
quinas pesadas do município de cumaru do Norte - Pa. coNTraTo Nº 
114/2021 - roBSoM ModESTo dE liMa 99595559172, cNPJ. (Mf) sob o 
nº: 26.323.483/0001-59. Valor total r$ 7.770,00. Vigência 10/05/2021 a 
31/12/2021.
Processo licitatório nº 020/2021, Pregão Eletrônico nº 017/2021. objeto: 
fornecimento de material permanente, eletrodomésticos, eletrônicos, para 
atender as demandas do fundo Municipal de Educação cumaru do Norte 
- Pa. coNTraTo Nº 121/2021 - SErraNa diSTriBUidora lTda, cNPJ. 
(Mf) sob o nº. 30.313.649/0001-23.  Valor total r$ 30.817,49. Vigência 
10/05/2021 a 31/12/2021.
Processo licitatório nº 020/2021, Pregão Eletrônico nº 017/2021. objeto: 
fornecimento de material permanente, eletrodomésticos, eletrônicos, para 
atender as demandas do fundo Municipal de Educação cumaru do Norte 
- Pa. coNTraTo Nº 125/2021 - M.K.r. coMErcio dE EQUiPaMENToS Ei-
rEli, cNPJ. (Mf) sob o nº. 31.499.939/0001-76.  Valor total r$ 3.850,00. 
Vigência 10/05/2021 a 31/12/2021.
Processo licitatório nº 013/2021, Pregão Eletrônico nº 012/2021. ob-
jeto: aquisição de pneus, câmaras e protetores, objetivando atender as 
necessidades da Prefeitura municipal, Secretarias e fundos. coNTra-
To Nº 099/2021 - dJ coMErcio dE PNEUS lTda, cNPJ. (Mf) sob o nº: 
31.582.533/0001-52. Valor total r$ 154.150,00. Vigência 06/05/2021 a 
31/12/2021.
Processo licitatório nº 014/2021, Pregão Eletrônico nº 013/2021. obje-
to: prestação de serviço de lavagem da frota de veículos (leves, médio e 
máquinas pesadas) do município de cumaru do Norte - Pa. coNTraTo Nº 
104/2021 - Maria dE faTiMa rodriGUES alVES 59711957272, cNPJ 
n°. 14.267.394/0001-53. Valor total r$ 56.580,00. Vigência 06/05/2021 
a 31/12/2021. CONTRATO Nº 109/2021 - WESLESGTON MALDINNE DOS 
SaNToS da SilVa 04737848158, cNPJ n°. 32.417.631/0001-05. Valor to-
tal r$ 5.400,00. Vigência 06/05/2021 a 31/12/2021.
Processo licitatório nº 019/2021, Pregão Eletrônico nº 016/2021. ob-
jeto: prestação de serviços de borracharia da frota de veículos e má-
quinas pesadas do município de cumaru do Norte - Pa. coNTraTo Nº 
115/2021 - roBSoM ModESTo dE liMa 99595559172, cNPJ. (Mf) sob o 
nº: 26.323.483/0001-59. Valor total r$ 1.932,00. Vigência 10/05/2021 a 
31/12/2021.
Processo licitatório nº 020/2021, Pregão Eletrônico nº 017/2021. obje-
to: contratação de empresa para fornecimento de material permanente, 
eletrodomésticos, eletrônicos, para atender as demandas do fundo Mu-
nicipal de Saúde de cumaru do Norte - Pa. coNTraTo Nº 119/2021 - 
carValHo MiraNda EMPrEENdiMENToS EirEli, cNPJ. (Mf) sob o 
nº. 11.502.318/0001-97. Valor total r$ 759,83. Vigência 10/05/2021 a 
31/12/2021.
Processo licitatório nº 020/2021, Pregão Eletrônico nº 017/2021. objeto: 
fornecimento de material permanente, eletrodomésticos, eletrônicos, para 
atender as demandas do fundo Municipal de Saúde de cumaru do Norte 
- Pa. coNTraTo Nº 122/2021 - SErraNa diSTriBUidora lTda, cNPJ. 
(Mf) sob o nº. 30.313.649/0001-23. Valor total r$ 15.585,11. Vigência 
10/05/2021 a 31/12/2021.
Processo licitatório nº 020/2021, Pregão Eletrônico nº 017/2021. objeto: 
fornecimento de material permanente, eletrodomésticos, eletrônicos, para 
atender as demandas do fundo Municipal de Saúde de cumaru do Norte 
- Pa. coNTraTo Nº 126/2021 - M.K.r. coMErcio dE EQUiPaMENToS 
EirEli, cNPJ. (Mf) sob o nº. 31.499.939/0001-76. Valor total r$ 830,00. 
Vigência 10/05/2021 a 31/12/2021.
fUNdo MUNiciPal dE aSSiSTÊNcia Social.
Processo licitatório nº 013/2021, Pregão Eletrônico nº 012/2021. ob-
jeto: aquisição de pneus, câmaras e protetores, objetivando atender as 
necessidades da Prefeitura municipal, Secretarias e fundos. coNTra-
To Nº 100/2021 - dJ coMErcio dE PNEUS lTda, cNPJ. (Mf) sob o nº: 
31.582.533/0001-52. Valor total r$ 7.940,00. Vigência 06/05/2021 a 
31/12/2021.
Processo licitatório nº 014/2021, Pregão Eletrônico nº 013/2021. obje-
to: prestação de serviço de lavagem da frota de veículos (leves, médio e 
máquinas pesadas) do município de cumaru do Norte - Pa. coNTraTo Nº 
105/2021 - Maria dE faTiMa rodriGUES alVES 59711957272, cNPJ 
n°. 14.267.394/0001-53. Valor total r$ 8.500,00. Vigência 06/05/2021 
a 31/12/2021. CONTRATO Nº 110/2021 - WESLESGTON MALDINNE DOS 
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SaNToS da SilVa 04737848158, cNPJ n°. 32.417.631/0001-05. Valor to-
tal r$ 15.600,00. Vigência 06/05/2021 a 31/12/2021.
Processo licitatório nº 019/2021, Pregão Eletrônico nº 016/2021. objeto: 
prestação de serviços de borracharia da frota de veículos e máquinas pe-
sadas do município de cumaru do Norte - Pa.
coNTraTo Nº 116/2021 - roBSoM ModESTo dE liMa 99595559172, 
cNPJ. (Mf) sob o nº: 26.323.483/0001-59. Valor total r$ 1.120,00. Vigên-
cia 10/05/2021 a 31/12/2021.
Processo licitatório nº 020/2021, Pregão Eletrônico nº 017/2021. obje-
to: fornecimento de material permanente, eletrodomésticos, eletrônicos, 
para atender as demandas do fundo Municipal de assistência Social. coN-
TraTo Nº 123/2021 - SErraNa diSTriBUidora lTda, cNPJ. (Mf) sob o 
nº. 30.313.649/0001-23. Valor total r$ 7.457,83. Vigência 10/05/2021 a 
31/12/2021.
fUNdo MUNiciPal dE MEio aMBiENTE.
Processo licitatório nº 013/2021, Pregão Eletrônico nº 012/2021. objeto: 
aquisição de pneus, câmaras e protetores, objetivando atender as necessi-
dades da Prefeitura municipal, Secretarias e fundos Municipais de cumaru 
do Norte/Pa.
coNTraTo Nº 101/2021 - dJ coMErcio dE PNEUS lTda, cNPJ. (Mf) sob 
o nº: 31.582.533/0001-52. Valor total r$ 17.120,00. Vigência 06/05/2021 
a 31/12/2021.
Processo licitatório nº 014/2021, Pregão Eletrônico nº 013/2021. objeto: 
prestação de serviço de lavagem da frota de veículos (leves, médio e má-
quinas pesadas) do município de cumaru do Norte - Pa.
coNTraTo Nº 106/2021 - Maria dE faTiMa rodriGUES alVES 
59711957272, cNPJ n°. 14.267.394/0001-53. Valor total r$ 9.500,00. Vi-
gência 06/05/2021 a 31/12/2021.
CONTRATO Nº 111/2021 - WESLESGTON MALDINNE DOS SANTOS DA SIL-
Va 04737848158, cNPJ n°. 32.417.631/0001-05. Valor total r$ 5.600,00. 
Vigência 06/05/2021 a 31/12/2021.
Processo licitatório nº 019/2021, Pregão Eletrônico nº 016/2021. objeto: 
prestação de serviços de borracharia da frota de veículos e máquinas pe-
sadas do município de cumaru do Norte - Pa, para o exercício de 2021.
coNTraTo Nº 117/2021 - roBSoM ModESTo dE liMa 99595559172, 
cNPJ. (Mf) sob o nº: 26.323.483/0001-59. Valor total r$ 3.680,00. Vigên-
cia 10/05/2021 a 31/12/2021.
Processo licitatório nº 020/2021, Pregão Eletrônico nº 017/2021. objeto: 
fornecimento de material permanente, eletrodomésticos, eletrônicos, para 
atender as demandas do fundo Municipal de Meio ambiente de cumaru do 
Norte - Pa. coNTraTo Nº 124/2021 - SErraNa diSTriBUidora lTda, 
cNPJ. (Mf) sob o nº: 30.313.649/0001-23. Valor total r$ 2.155,83. Vigên-
cia 10/05/2021 a 31/12/2021.

Protocolo: 656308

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CURIONÓPOLIS

.

secretaria MUNiciPaL de adMiNistraÇÃo de cUrioNÓPoLis
aViso de LicitaÇÃo
ModalidadE: Pregão Eletrônico SrP Nº 019/2021 - TiPo: Menor Pre-
ço - oBJETo registro de Preços para contratação de pessoa jurídica para 
fornecimento do serviço de internet com link dedicado, a fim de atender 
às necessidades da Prefeitura Municipal de curionópolis, suas Secretarias 
e fundos Municipais - daTa rEcEBiMENTo ProPoSTaS: 28 de maio de 
2021. Hora: 09:00 hs – o edital está disponível aos interessados pelo site 
www.curionópolis.pa.gov.br – 17 de maio 2021 – daniel de Jesus Macedo 
- Pregoeiro

Protocolo: 656036

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE FLORESTA DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de FLoresta do araGUaia/Pa
aViso de LicitaÇÃo. PrEGÃo ElETrÔNico Nº 012/2021/SrP. objeto: 
registro de preços para futura e eventual aquisição de recarga de oxigê-
nio medicinal com fornecimento de cilindro em comodato para atender as 
necessidades do fundo Municipal de Saúde de floresta do araguaia/Pa. 
abertura no dia 28/05/2021 ás 08:15hs. Edital na íntegra disponível nos 
endereços eletrônicos: www.portaldecompraspublicas.com.br, e www.flo-
restadoaraguaia.pa.gov.br/categoria/licitacoes, e sala da cPl no Prédio da 
PMfa, das 8:00 às 12:00 horas. cel.: (94) 98405 2640. divailton Moreira 
de Souza - Pregoeiro

Protocolo: 656313

PREFEITURA MUNICIPAL
DE GOIANÉSIA DO PARÁ

.

aViso de HoMoLoGaÇÃo
o Prefeito Municipal de Goianésia do Pará, resolve publicar o resultado do 
PrEGÃo ElETrÔNico SrP - 04/2021-PMGP, homologado em 13/05/2021, 
o ato de adjudicação proferido pelo Pregoeiro no dia 10/05/2021 ao obje-
to: registro de preço para eventual contratação de empresa especializada 
na prestação de serviços funerários afim de atender as famílias carentes 
do município de Goianésia do Pará, assistidas pela secretaria municipal de 
assistência social e a secretaria municipal de saúde, que atende os pacien-
te que utilizam o tfd (tratamento fora do município), conforme condições, 
quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos, em favor 
da Empresa: M. TEiXErira dE fraNca, cNPJ: 15.151.647/0001-91, valor 
total de r$ 538.497,94. francisco david leite rocha, Prefeito Municipal.

Protocolo: 656314
eXtrato de ata de reGistro de PreÇo
ata de registro de Preços Nº 20210091, PrEGÃo ElETrÔNico SrP 
- 04/2021-PMGP. objeto: registro de preço para eventual contratação de 
empresa especializada na prestação de serviços funerários afim de atender 
as famílias carentes do município de Goianésia do Pará, assistidas pela 
secretaria municipal de assistência social e a secretaria municipal de saú-
de, que atende os paciente que utilizam o tfd (tratamento fora do mu-
nicípio), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no 
edital e seus anexos, contratante: Prefeitura Municipal de Goianésia do 
Pará, cNPJ: 83.211.433/00014-13. Empresas vencedoras: M. TEiXErira 
dE fraNca, cNPJ: 15.151.647/0001-91, no loTE: 01, perfazendo valor 
total de r$ 538.497,94. data de assinatura: 13/05/2021. francisco david 
leite rocha, Prefeito Municipal.

Protocolo: 656316

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE JACAREACANGA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de JacareacaNGa
aViso de LicitaÇÃo. PrEGÃo ElETrÔNico SrP Nº 028/2021 - objeto: 
contratação de distribuição para a aquisição de combustível para atender 
às demandas da prefeitura, e fundos do município de Jacareacanga data 
prevista para abertura: 27.05.2021 as 08:00 horas. Editais disponíveis no 
site do TcM/Pa, portal dos Jurisdicionado e no portal de compras publicas 
www.portaldecompraspublicas.com.br. Sebastião aurivaldo Pereira Silva - 
Prefeito Municipal

Protocolo: 656318

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
aViso de LicitaÇÃo
PrEGÃo ElETrÔNico Nº 051/2021-cPl/PMM, ProcESSo Nº 7.540/2021-
PMM, Tipo: Menor preço por lote. Modo de disputa: aberto/fechado. 
data do certame: 31/05/2021. Horário: 09:00 (horário de Brasília-df). 
objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS Para EVENTUal coNTraTaÇÃo dE SEr-
ViÇo ESPEcialiZado Na iNSTalaÇÃo, dESiSTalaÇÃo, MaNUTENÇÃo 
PrEVENTiVa E corrETiVa coM EVENTUal SUBSTiTUiÇÃo dE PEÇaS dE 
cENTraiS dE ar E ar coNdicioNado Para SUPrir aS NEcESSidadES 
da SEcrETaria MUNiciPal dE SaÚdE E daS UNidadES ViNcUladaS a 
ESTa SEcrETaria No MUNicÍPio dE MaraBá-Pa. Íntegra do Edital no 
site https://www.gov.br/compras/pt-br/, UaSG: 927495. informações: 
Sala da cPl/PMM - edifício Ernesto frota, situada na avenida VP 08, folha 
26, Quadra 07, lote 04-subsolo, Bairro: Nova Marabá, cEP: 68.509-060, 
Marabá, Pará. Telefone: (94) 3322-1646, das 08h00min às 12h00min e 
das 14h00min às 18h00min ou pelo e-mail: licitacao@maraba.pa.gov.br. 
Marabá (Pa), 14/05/2021.
flEdiNaldo oliVEira liMa
Pregoeiro cPl/PMM
PorTaria nº 987/2020-GP

Protocolo: 656320
aViso de sUsPeNsÃo
a Prefeitura Municipal de Marabá, através da comissão Especial de licita-
ção, avisa que o PrEGÃo ElETrÔNico (SrP) Nº 023/2021-cEl/SEVoP/
PMM, ProcESSo N° 6.356/2021-PMM, objeto:rEGiSTro dE PrEÇoS 
Para EVENTUal aQUiSiÇÃo dE EQUiPaMENToS dE iNforMáTica (iM-
PrESSoraS E NoBrEaKS) dESTiNadoS a aTENdEr aS NEcESSidadES 
da UNidadE GESTora rEQUiSiTaNTE SEcrETaria MUNiciPal dE Pla-


