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7- r$ 48,50; 8- r$ 30,00; 9- r$ 62,50; 10- r$ 43,50; 11- r$ 57,50; 
12- r$ 59,50; 13- r$ 63,50; 14- r$ 61,00; 17- r$ 38,50; 18- r$ 
38,50; 28- r$ 34,50; 30- r$ 33,75; 40- r$ 53,50; 41- r$ 52,50; 42- 
r$ 52,50; 43- r$ 52,50; 47- r$ 59,00; 48- r$ 66,50; 49- r$ 66,50; 
50- r$ 74,00; 51- r$ 23,50; 52- r$ 19,50; 53- r$ 46,50; 54- r$ 39,50; 
55- r$ 35,00; 56- r$ 49,50; 58- r$ 48,00; 59- r$ 2,50; 60- r$ 16,00. 
vigência: 12(dose) meses, contados a partir da data de sua assinatura. 
em 16/03/2021. laise Martins leal - Pregoeira

Protocolo: 637910
PREfEituRA MuNiciPAL DE cAPANEMA
ExtRAtos DE tERMos ADitivos. tERMo DE coNtRAto Nº 
9912525993 dispensa nº 07/2021-006. objeto: contratação de produtos 
e serviços por meio de pacote de serviço dos correios mediante adesão ao 
termo de condições comerciais. contratado: empresa brasileira de cor-
reios e telégrafos. cNPj Nº: 34.028.316/0018-51. fund. legal: art. nº 57, 
inciso ii da lei nº 8.666/93. assinatura: 17/03/2021. francisco ferreira 
freitas Neto - Prefeito Municipal.
tERMo ADitivo DE coNtRAto Nº 1408002/2020. iNExiGiBiLi-
DADE Nº 029/2020. objeto: serviços especializados de exames de ima-
gem, tipo ultrassonografia Morfológica a usuários do SUS, encaminhados 
pela secretaria Municipal de saúde. empresa: W. i. serviços Médicos e 
diagnosticos ltda - Me. cNPj sob o nº 28.067.503/0001-01. vigência: 12 
(doze) meses. fund. legal: art. 57, inciso ii da lei nº 8.666/93. assina-
tura: 11/02/2021. francisc
o ferreira freitas Neto - Prefeito Municipal.

Protocolo: 637912
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAPITÃO POÇO

.

PREfEituRA MuNiciPAL DE cAPitão Poço
Aviso DE LicitAção. PREGão PREsENciAL sRP Nº 008/2021. a 
Prefeitura Municipal de capitão Poço, torna público que fará realizar as 
09:00 hs do dia 05/04/2021, Pregão Presencial nº 008/2021 - srP, o me-
nor preço por item, que visa o registro de preços aquisição de recarga em 
botijão de gás liquefeito de petróleo - glP p13, destinados ao atendimento 
da administração pública municipal, secretarias e fundos, conforme descri-
ções, por sistema de registro de preços. o pregão será realizado na sala da 
cPl/PMcP. o edital encontra-se a disposição no Mural de licitações tcM/
Pa e no horário de 08:00 as 12:00 - av. Moura carvalho, 1255 - setor e 
licitações, valor do edital impresso r$ 50,00, informações (91)3468-1390. 
joão gomes de lima - Prefeito Municipal

Protocolo: 637913
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CASTANHAL

.

PREfEituRA MuNiciPAL DE cAstANHAL
Aviso DE LicitAção. o fundo Municipal de saúde, por intermédio da 
secretaria Municipal de suprimentos e licitação torna público a abertu-
ra do processo licitatório do tipo menor preço por item, na modalidade 
PregÃo eletrÔNico N° 013/ Nova data, cujo objeto é: contratação 
de empresa especializada para prestação de serviço de seguro compre-
ensivo para veículos (ambulância) pertencente a frota de atendimento 
móvel de urgência do saMU 192, com inclusão de seguro para equipe 
(condutor/Passageiro) e terceiros, para atender as necessidades da se-
cretaria de saúde de castanhal-Pa. a sessão pública do Pregão eletrô-
nico terá início com a divulgação das propostas de preços e etapa de 
lances no dia 05/04/2021, às 09:00 horas. o edital estará disponível 
nos sites: www.castanhal.pa.gov.br/portal-da-transparencia/licitacoes-
contratos-e-convenios; www.comprasnet.gov.br e no e-mail: pregaoele-
tronico@castanhal.pa.gov.br, a partir da data da publicação. cleonice da 
costa trindade - Pregoeira/fMs.

Protocolo: 637914
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CUMARÚ DO NORTE

.

PREfEituRA MuNiciPAL DE cuMARu Do NoRtE - PA
Aviso DE LicitAção
Pregão Eletrônico nº 012/2021 - uAsG 980385.
Processo Licitatório nº 013/2021. objeto: o registro de preço para 
futura aquisição de pneus, câmaras e protetores, objetivando atender as 
necessidades da Prefeitura Municipal, secretarias e fundos Municipais de 
cumaru do Norte/Pa. abertura das Propostas: 05/04/2021 às 09h30min.
Pregão Eletrônico nº 013/2021 - uAsG 980385.
Processo Licitatório nº 014/2021. objeto:  registro de preço para fu-
tura e eventual prestação de serviço de lavagem da frota de veículos (le-
ves, médio e maquinas pesadas) do Município de cumaru do Norte - Pa, 
abertura das Propostas: 05/04/2021 às 13h00min.

Pregão Eletrônico nº 014/2021 - uAsG 980385.
Processo Licitatório nº 015/2021. objeto:  registro de preço para fu-
tura e eventual prestação aquisição e refeições tipo marmitex, self cérvice 
(quilo), rodizio e executiva, para atender as necessidades das secretarias 
desta Prefeitura. abertura das Propostas: 05/04/2021 às 16h00min.
Pregão Eletrônico nº 015/2021 - uAsG 980385.
Processo Licitatório nº 017/2021. objeto: registro de preço para fu-
tura e eventual aquisição de recarga de gás liquefeito de petróleo (glP) 
13kg, vasilhame completo (com recarga) 13kg, recarga de água mineral 
(botijões 20 lts) e aquisição de pacotes de garrafas pet de 500ml, desti-
nado ao consumo das secretarias solicitantes do Município de cumaru do 
Norte-Pa. abertura das Propostas: 06/04/2021 às 09h30min.
Pregão Eletrônico nº 016/2021 - uAsG 980385.
Processo Licitatório nº 019/2021. objeto:  registro de preço para fu-
tura e eventual contratação de empresa para prestação de serviços de bor-
racharia da frota de veículos e maquinas pesadas do Município de cumaru 
do Norte - Pa. abertura das Propostas: 06/04/2021 às 13h30min.
Pregão Eletrônico nº 017/2021 - uAsG 980385.
Processo Licitatório nº 020/2021. objeto:  registro de preço para con-
tratação de empresa para fornecimento de material permanente, eletrodo-
mésticos e eletrônicos, objetivando atender as necessidades da Prefeitura 
Municipal, secretarias, fundos Municipais de cumaru do Norte/Pa. abertu-
ra das Propostas: 07/04/2021 às 09h30min.
Pregão Eletrônico nº 009/2021 - uAsG 980385.
Processo Licitatório nº 010/2021. objeto: registro de preço para aqui-
sição de 1 (um) trator agrícola, conforme proposta nº 052412/2019 e con-
venio mapa nº 893628/2019, que entre si celebram a união, por intermé-
dio do ministério da agricultura, pecuária e abastecimento e o Município de 
cumaru do Norte Pa. abertura das Propostas: 31/03/2021 às 09h30min. 
os editais no endereço: av. dos estados, n.º 73, cumaru do Norte-Pa ou 
www.gov.br/compras. informações gerais www.pmcn.pa.gov.br.  e-mail:  
licitacao@pmcn.pa.gov.br. cumaru do Norte - Pa, 16 de março de 2021. 
railane barbosa almeida: Pregoeira.
ExtRAto DE coNtRAto
coNtrataNte: fUNdo MUNiciPal de Meio aMbieNte. coNtrato Nº 
006/2021-cPl - leda soares Pereira PaUlo, cPf n°. 354.704.962-
87, Processo licitatÓrio nº 016/2021, disPeNsa de licitaÇÃo 
nº 001/2021. objeto: locaÇÃo de UM iMÓvel Na aveNida das 
NaÇÕes, s/N, cUMarU do Norte - Pa, Para o fUNcioNaMeNto 
da sede da secretaria de Meio aMbieNte e tUrisMo. valor to-
tal r$ 13.000,00 (treze mil reais) anual. vigência: de 01/03/2021 até 
31/12/2021. cumaru do Norte - Pa, 09 de março de 2021. ewerton 
socorro da silva. secretário Municipal de Meio ambiente.

Protocolo: 637916
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE GOIANÉSIA DO PARÁ

.

Aviso DE LicitAção
toMADA DE PREços Nº 2/2021-001-PMGP. objeto: contratação de 
empresa especializada para execução da pavimentação em bloquete na 
rua da paz e rua vasconcelos, bairro do alto bonito no município de goia-
nésia do Pará, em atendimento ao coNvêNio sicoNv Nº 868768/2018, 
de acordo com as Especificações Técnicas, Planilha de Quantidades e de-
mais anexo deste edital. data abertura: 02/04/2021 às 16:00h. o edital 
encontra-se a disposição no endereço eletrônico https://www.tcm.pa.gov.
br/portal-do-jurisdicionado/sistema/geo-obras, no portal da transparência 
Municipal, solicitado no e-mail: cplpmgp@gmail.com,  e ainda, de segunda 
a sexta feira, no horário das 8:00h às 14:00h. na sala da cPl, localizada no 
prédio da Prefeitura Municipal de goianésia do Pará - Pa, Marcio anderson 
costa e souza. Presidente da cPl.

Protocolo: 637917
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE IPIXUNA DO PARÁ

.

Aviso DE REMARcAção DE LicitAção
PREGão PREsENciAL Nº 0003/2021-PP/sRP
o Pregoeiro da PrefeitUra MUNiciPal de iPixUNa do Pará - Pa, tor-
Na Público QUe foi reMarcada a data da licitaÇÃo Na Modalidade 
PregÃo PreseNcial Nº 003/2021, a QUal teM coMo objetivo a coN-
trataÇÃo de eMPresa Para fUtUra e eveNtUal aQUisiÇÃo de gêNe-
ros aliMeNticios, visaNdo ateNder as Necessidades da secreta-
ria MUNiciPal de saúde de iPixUNa do Pará, QUe seria No dia 11 de 
MarÇo de 2021 ás 17:00Hs, e agora Passa a ser No dia 29 de MarÇo 
de 2021 ás 08:30Hs, Na sede da PrefeitUra de iPixUNa do Pará. lUaN 
jardel de MoUra saNtos - Pregoeiro.
Aviso DE REMARcAção DE LicitAção
PREGão PREsENciAL Nº 0002/2021-PP/sRP
o Pregoeiro da PrefeitUra MUNiciPal de iPixUNa do Pará - Pa, 
torNa Público QUe foi reMarcada a data da licitaÇÃo Na Mo-
dalidade PregÃo PreseNcial Nº 0002/2021, a QUal teM coMo 
objetivo a coNtrataÇÃo de eMPresa Para fUtUra e eveNtUal 
aQUisiÇÃo de coMbUstiveis e lUbrificaNtes, visaNdo ateN-


