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..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAPANEMA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caPaNeMa
aViso de ratiFicaÇÃo 

iNeXiGiBiLidade Nº 6/2021-018 
Objeto: Apoio ao evento cultural Corpus Christi, patrimônio cultural ima-
terial do município de capanema. fundamento legal: artigo 31, inciso 
ii e 32 da lei nº 13.019/2014.  Vigência: 01 (um) mês. Valor Global: 
R$ 25.000,00 Ratificação em: 13/05/2021. Francisco Ferreira Freitas 
Neto, Prefeito Municipal.

eXtrato de terMo de FoMeNto 
terMo de FoMeNto Nº 2805001/2021 

iNEX. Nº 6/2021-018. concedente: Município de capanema/Prefeitura 
Municipal. Proponente: Sociedade de obras Sociais da Paróquia Nossa 
Senhora do Perpetuo Socorro com CNPJ nº 05.363.528/0001-49 Objeto: 
Cooperação técnica e financeira para custear o pagamento de despesas 
correntes necessárias para o desenvolvimento do evento cultural e religio-
so do “corpus christi”, evento considerado como patrimônio imaterial do 
Município de capanema. fundamento legal: artigo 31, inciso ii e 32 da lei 
nº 13.019/2014. Vigência: 01 (um) mês. Valor: r$ 25.000,00. assinatura: 
28/05/2021.

Protocolo: 661727

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAPITÃO POÇO

.

PreFeitUra MUNiciaL de caPitÃo PoÇo
eXtrato de reGistro de PreÇos 

registrador: Prefeitura Municipal de capitão Poço; Espécie: ata de 
Registro de Preço nº 007/2021; Objeto: Registro de Preços Para Eventual 
e, futura contratação de Empresa Especializada Para a contratação de Ho-
ras de Serviços Mecânicos Elétricos, lanternagem, Torno e Solda Para Veí-
culos leves e Pesados (Gasolina e diesel); Pregão Eletrônico nº 011/2021; 
Prazo de Vigência da ata: de 01/06/2021 a 01/06/2022; registrados: J J 
K Peças e acessórios automotivos cNPJ: 09.320.499/0001-99. Valor total 
registrado: r$ 2.09.360,00(dois milhões e dezenove mil e trezentos e ses-
senta reais). João Gomes de Lima - Prefeito.

eXtrato de coNtratos 
PreGÃo nº 011/2021 - PMcP - PP - srP, conforme saldo da ata de 
Registro de Preço nº 007/2021. Objeto dos contratos: Registro de pre-
ços para eventual e, futura contratação de empresa especializada para a 
contratação de horas de serviços mecânicos elétricos, lanternagem, torno 
e solda para veículos leves e pesados (gasolina e diesel); coNTraTo Nº 
2021020601. contratante: Prefeitura Municipal de capitão Poço contrata-
do: J J K Peças e acessórios automotivos cNPJ: 09.320.499/0001-99 Valor 
global r$ 450.150,00 (quatrocentos e cinquenta mil e cento e cinquenta 
reais). Vigência 02/06/2021 a 02/06/2022; coNTraTo Nº 2021020602. 
contratante: fundo Municipal de assistência Social. contratado: J J K Pe-
ças e acessórios automotivos cNPJ: 09.320.499/0001-99. Valor global 
r$ 35.475,00 (trinta e cinco mil e quatrocentos e setenta e cinco reais). 
Vigência 02/06/2021 a 02/06/2022; coNTraTo Nº 2021020603. con-
tratante: fundo Municipal de Saúde. contratado: J J K Peças e acessó-
rios automotivos cNPJ: 09.320.499/0001-99. Valor global r$ 180.780,00 
(cento e oitenta mil e setecentos e oitenta reais). Vigência 02/06/2021 
a 02/06/2022; coNTraTo Nº 2021020604. contratante: fundo Mu-
nicipal de Educação. contratado: J J K Peças e acessórios automotivos 
cNPJ: 09.320.499/0001-99.  Valor global r$ 171.852,00 (cento e setenta 
e um mil e oitocentos e cinquenta e dois reais). Vigência 02/06/2021 a 
02/06/2022; coNTraTo Nº 2021020605. contratante: fUNdEB. contrata-
do J J K Peças e acessórios automotivos cNPJ: 09.320.499/0001-99 Valor 
global r$171.852,00 (cento e setenta e um mil e oitocentos e cinquenta e 
dois reais). Vigência 02/06/2021 a 02/06/2022.

Protocolo: 661728

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CASTANHAL

.

PreFeitUra MUNiciPaL de castaNHaL/Pa
aVisos de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 042/2021/FMs 
Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de rou-
parias de uso hospitalar em geral para atender as necessidades das unida-
des de saúde da secretaria municipal de saúde, neste município de casta-

nhal/Pa. a sessão pública de Pregão Eletrônico terá início com a divulgação 
das propostas de preços e etapa de lances no dia 14/06/2021, às 09:00 
horas. o edital estará disponível nos sites: www.castanhal.pa.gov.br/por-
tal-da-transparencia/licitacoes-contratos-e-convenios; www.comprasnet.
gov.br e no e-mail: pregaoeletronico@castanhal.pa.gov.br, a partir da data 
da publicação. cleonice da costa trindade - Pregoeira/FMs
a PreFeitUra MUNiciPaL de castaNHaL, por intermédio da Se-
cretaria Municipal de Suprimento e licitação torna público a abertura do 
Processo licitatório do tipo menor preço por item, na modalidade Pregão 
Eletrônico SRP nº 043/2021/PMC, cujo objeto é a Contratação de Empresa 
Especializada na Prestação de Serviço de impressão e confecção de lonas, 
Banners, faixas, Plotters e adesivos, destinado a atender as necessidades 
das diversas secretarias/fundos, Bem como, instituto de Previdência des-
te Município de castanhal/Pa 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 16/06/2021às 09:00 horas. 
o Edital estará disponível nos sites: www.castanhal.pa.gov.br/portal-da-
transparencia/licitacoes-contratos-e-convenios e www.comprasnet.gov.br 
e e-mail pregaoeletronico@castanhal.pa.gov.br, a partir da data da publi-
cação. sheila Mirian Medeiros Gomes - Pregoeira

Protocolo: 661731

.
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE CUMARÚ DO NORTE

.

MUNicÍPio de cUMarU do Norte - Pa
eXtrato de coNtrato

Processo de Licitação nº 030/2021, Pregão eletrônico nº 025/2021. 
PreFeitUra MUNiciPaL de cUMarU do Norte.
coNtrato Nº 150/2021 - Gira TErra locaÇÃo E MiNEraÇÃo - Ei-
rEli, cNPJ: 02.621.647/0001-66, oBJETo: locação de veículos pesados, 
serviço de horas-maquinas, para atender as necessidades das secretarias 
do Município de cumaru do Norte - Pa.  Valor total r$ 522.500,00. Vigên-
cia: de 24/05/2021 até 31/12/2021.
coNtrato Nº 151/2021 - Para cocrEToS E locaÇÕES dE MáQUi-
NaS PESadaS lTda, cNPJ: 03.069.571/0001-70, oBJETo: locação de ve-
ículos leves e pesados, para atender as necessidades das secretarias do 
município de cumaru do Norte - Pa.  Valor total r$ 681.300,00. Vigência: 
de 24/05/2021 até 31/12/2021.
coNtrato Nº 152/2021 - TErra VErMElHa coNSTrUTora E iNcor-
Poradora EirEli, cNPJ: 31.262.722/0001-48, oBJETo: locação de veí-
culos leves e pesados, serviço de horas-maquinas, para atender as neces-
sidades das secretarias do Município de cumaru do Norte - Pa.  Valor total 
r$ 860.500,00. Vigência: de 24/05/2021 até 31/12/2021.
coNtrato Nº 153/2021 - THiaGo dE SoUSa cHaGa EirEli, cNPJ: 
33.543.829/0001-90, oBJETo: locação de veículos leves, para atender as 
necessidades das Secretarias do Município de cumaru do Norte - Pa.  Valor 
total r$ 123.480,00. Vigência: de 24/05/2021 até 31/12/2021.
coNtrato Nº 154/2021 - rEdEMaQ TraNSPorTE E locaÇÃo lTda, 
cNPJ: 40.453.568/0001-82, oBJETo: locação de veículos leves e pesados, 
para atender as necessidades das secretarias do Município de cumaru do 
Norte - Pa.  Valor total r$ 1.151.542,00. Vigência: de 24/05/2021 até 
31/12/2021.

FUNdo MUNiciPaL de Meio aMBieNte
coNtrato Nº 155/2021 - Gira TErra locaÇÃo E MiNEraÇÃo - EirE-
li, cNPJ: 02.621.647/0001-66, oBJETo: locação de veículos pesados, ser-
viço de horas-maquinas, para atender as necessidades do fundo municipal 
de meio ambiente.  Valor total r$ 244.500,00. Vigência: de 24/05/2021 
até 31/12/2021.
coNtrato Nº 156/2021 - Para cocrEToS E locaÇÕES dE MáQUi-
NaS PESadaS lTda, cNPJ: 03.069.571/0001-70, oBJETo: locação de ve-
ículos pesados, serviço de horas-maquinas, para atender as necessidades 
do fundo Municipal de Meio ambiente.  Valor total r$ 202.900,00. Vigên-
cia: de 24/05/2021 até 31/12/2021.
coNtrato Nº 157/2021 - TErra VErMElHa coNSTrUTora E iN-
corPoradora EirEli, cNPJ: 31.262.722/0001-48, oBJETo: serviço de 
horas-maquinas, para atender as necessidades do fundo municipal de 
meio ambiente.  Valor total r$ 204.500,00. Vigência: de 24/05/2021 até 
31/12/2021.
coNtrato Nº 158/2021 - rEdEMaQ TraNSPorTE E locaÇÃo lTda, 
cNPJ: 40.453.568/0001-82, oBJETo: locação de veículos pesados, para 
atender as necessidades do fundo municipal de meio ambiente do muni-
cípio de cumaru do Norte - Pa.  Valor total r$ 127.500,00. Vigência: de 
24/05/2021 até 31/12/2021.

eXtrato de ata de reGistro de PreÇos
FUNdo MUNiciPaL de edUcaÇÃo

Processo nº 021/2021, PreGÃo eLetrÔNico nº 018/2021. ata de 
registro de Preços Nº 041-2021 - SUPErMErcado PErEirao daS Pro-
MocoES lTda, cNPJ: 40.603.590/0001-61. oBJETo: contratação de em-
presa para aquisição parcelada de gêneros alimentícios em geral para ser 
usado na merenda escolar para o consumo de alunos matriculados na rede 
pública de educação. Valor: r$ 1.624.234,70. Vigência: 10/05/2021 a 
10/05/2022. assinatura: 10/05/2021.
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Processo nº 021/2021, PreGÃo eLetrÔNico nº 018/2021. ata de 
registro de Preços Nº 042-2021 - PaUlo fraNciSco dE aBrEU, cNPJ. 
(Mf) nº: 12.593.078/0001-46. oBJETo: contratação de empresa para 
aquisição parcelada de gêneros alimentícios em geral para ser usado na 
merenda escolar para o consumo de alunos matriculados na rede pública 
de educação Valor: r$ 400.000,00. Vigência: 10/05/2021 a 10/05/2022. 
assinatura: 10/05/2021.
Processo nº 021/2021, PreGÃo eLetrÔNico nº 018/2021. ata de 
registro de Preços Nº 043-2021 - J. G. aBadia coMErcio, cNPJ. nº: 
14.912.551/0001-36. oBJETo: contratação de empresa para aquisição 
parcelada de gêneros alimentícios em geral para ser usado na merenda es-
colar para o consumo de alunos matriculados na rede pública de educação. 
Valor: r$ 267.400,000. Vigência: 10/05/2021 a 10/05/2022. assinatura: 
10/05/2021

eXtrato de ata de reGistro de PreÇos
MUNicÍPio de cUMarU do Norte - Pa. Processo nº 022/2021, 
PreGÃo eLetrÔNico nº 019/2021. ata de registro de Preços 
Nº 039-2021 - dEiVid rodriGUES lUSToSa 84004304253, cNPJ: 
22.658.172/0001-90. oBJETo: registro de preços para aquisição parce-
lada de gêneros alimentícios perecíveis (carnes e derivados) e pão de sal 
tipo francês e pão tipo rosca doce, objetivando atender as necessidades da 
Prefeitura Municipal, secretarias e fundos. Valor: r$ 119.289,00. Vigência: 
10/05/2021 a 10/05/2022. assinatura: 10/05/2021.
Processo nº 022/2021, PreGÃo eLetrÔNico nº 019/2021. ata de 
registro de Preços Nº 040-2021 - SUPErMErcado PErEirao daS Pro-
MocoES lTda, cNPJ n°. 40.603.590/0001-61. oBJETo: registro de pre-
ços para aquisição parcelada de gêneros alimentícios perecíveis (carnes 
e derivados) e pão de sal tipo francês e pão tipo rosca doce, objetivan-
do atender as necessidades da Prefeitura Municipal, secretarias e fundos. 
Valor: r$ 154.525,00. Vigência: 10/05/2021 a 10/05/2022. assinatura: 
10/05/2021.

eXtrato de coNtrato
Processo Nº 021/2021, PreGÃo eLetrÔNico Nº 018/2021. Objeto: Con-
tratação de empresa para aquisição parcelada de gêneros alimentícios em 
geral para ser usado na merenda escolar para o consumo de alunos matri-
culados na rede pública de educação do município de cumaru do Norte - Pa 
fUNdo MUNiciPal dE EdUcaÇÃo
coNtrato Nº 137/2021 - SUPErMErcado PErEirao daS ProMoco-
ES lTda, cNPJ. nº: 40.603.590/0001-61. Valor total r$ 1.624.234,70 (um 
milhão, seiscentos e vinte e quatro mil, duzentos e trinta e quatro reais e 
setenta centavos). Vigência 10/05/2021 a 31/12/2021.
coNtrato Nº 138/2021 - PaUlo fraNciSco dE aBrEU, cNPJ. nº: 
12.593.078/0001-46. Valor total r$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais). 
Vigência 10/05/2021 a 31/12/2021.
coNtrato Nº 139/2021 - J. G. aBadia coMErcio, cNPJ. nº: 
14.912.551/0001-36. Valor total r$ 267.400,000 (duzentos e sessenta e 
sete mil e quatrocentos reais). Vigência 10/05/2021 a 31/12/2021. cuma-
ru do Norte, 25 de maio de 2021

eXtrato de coNtrato
Processo Nº 028/2021, PreGÃo eLetrÔNico Nº 023/2021. Objeto: - Ob-
jeto registro de preços para aquisição eventual e futura de kit de gêneros 
alimentícios (cestas básicas) destinados a atender as famílias em situação 
de vulnerabilidade social e emergencial, através do benefício eventual do 
município de cumaru do Norte/Pa, para o exercício de 2021. coNTraTaN-
TE: fUNdo MUNiciPal dE aSSiSTÊNcia Social
coNtrato Nº 140/2021 - SUPErMErcado PErEirao daS ProMo-
coES lTda, inscrita no cNPJ. (Mf) sob o nº: 40.603.590/0001-61. Valor 
total r$ 59.450,00 (cinquenta e nove mil, quatrocentos e cinquenta reais). 
Vigência 14/05/2021 a 31/12/2021. cumaru do Norte, 25 de maio de 2021

eXtrato de coNtrato
Processo Nº 022/2021, PreGÃo eLetrÔNico Nº 019/2021. Objeto: O 
registro de preços para aquisição parcelada de gêneros alimentícios pere-
cíveis (carnes e derivados) e pão de sal tipo francês e pão tipo rosca doce.
Objetivando atender as necessidades da prefeitura municipal, secretarias 
e fundos.

PreFeitUra MUNiciPaL de cUMarU do Norte.
coNtrato Nº 128/2021 - dEiVid rodriGUES lUSToSa 84004304253, 
cNPJ. nº: 22.658.172/0001-90. Valor total r$ 33.840,00 (trinta e três mil 
oitocentos e quarenta reais). Vigência 10/05/2021 a 31/12/2021.
coNTraTo Nº 133/2021 - SUPErMErcado PErEirao daS ProMocoES 
lTda, cNPJ. nº: 40.603.590/0001-61. Valor total r$ 26.400,00 (vinte e 
seis mil e quatrocentos reais). Vigência 10/05/2021 a 31/12/2021.

FUNdo MUNiciPaL de edUcaÇÃo
coNtrato Nº 129/2021 - dEiVid rodriGUES lUSToSa 84004304253, 
cNPJ. nº: 22.658.172/0001-90. Valor total r$ 2.685,00 (dois mil seiscen-
tos e oitenta e cinco reais). Vigência 10/05/2021 a 31/12/2021.
coNtrato Nº 134/2021 - SUPErMErcado PErEirao daS ProMoco-
ES lTda, cNPJ. nº: 40.603.590/0001-61. Valor total r$ 10.400,00 (dez 
mil quatrocentos reais). Vigência 10/05/2021 a 31/12/2021.

FUNdo MUNiciPaL de saÚde
coNtrato Nº 130/2021 - dEiVid rodriGUES lUSToSa 84004304253, 
cNPJ. nº: 22.658.172/0001-90. Valor total r$ 47.040,00 (quarenta e sete 
mil e quarenta reais). Vigência 10/05/2021 a 31/12/2021.
coNTraTo Nº 135/2021 - SUPErMErcado PErEirao daS ProMoco-
ES lTda, cNPJ.: 40.603.590/0001-61. Valor total r$ 86.475,00 (oitenta 
e seis mil quatrocentos e setenta e cinco reais). Vigência 10/05/2021 a 
31/12/2021

FUNdo MUNiciPaL de assistÊNcia sociaL
coNtrato Nº 131/2021 - dEiVid rodriGUES lUSToSa
84004304253, cNPJ. nº: 22.658.172/0001-90. Valor total r$ 34.680,00 
(trinta e quatro mil e seiscentos e oitenta reais). Vigência 10/05/2021 a 
31/12/2021.
coNtrato Nº 136/2021 - SUPErMErcado PErEirao
daS ProMocoES lTda, cNPJ. nº: 40.603.590/0001-61. Valor to-
tal r$ 31.250,00 (trinta e um mil duzentos e cinquenta reais). Vigência 
10/05/2021 a 31/12/2021.

FUNdo MUNiciPaL de Meio aMBieNte e tUrisMo
coNtrato Nº 132/2021 - dEiVid rodriGUES lUSToSa 84004304253, 
cNPJ. nº: 22.658.172/0001-90. Valor total r$ 1.044,00 (um mil e quaren-
ta e quatro reais). Vigência 10/05/2021 a 31/12/2021. cumaru do Norte, 
25 de maio de 2021

Protocolo: 661734

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CURIONÓPOLIS

.

secretaria MUNiciPaL de iNFraestrUtUra 
de cUrioNÓPoLis

aViso de LicitaÇÃo
ModaLidade: Pregão Presencial Nº 018/2021 - TiPo: Menor Preço por 
item - oBJETo Eventual contratação de empresa para fornecimento de 
artefatos de concreto para uso na construção civil (tubos de concreto para 
drenagem/esgoto e blocos sextavados de concreto para pavimentação), 
para atender a Secretaria Municipal de iinfraestrutura de curionópolis-
Pa- DATA RECEBIMENTO PROPOSTAS: 15 de junho de 2021. HORA: 09:00 
hs – o edital está disponível aos interessados pelo site www.curionópolis.
pa.gov.br – e www.portaldecompraspublicas.com.br – curionópolis, 28 de 
maio 2021 – daniel de Jesus Macedo - Pregoeiro.

Protocolo: 661476

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE FLORESTA DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de FLoresta do araGUaia/Pa
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 013/2021/srP 
Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais 
de construção e elétricos em geral, para suprir as necessidades das Se-
cretarias e fundos Municipais vinculados à Prefeitura Municipal de floresta 
do araguaia-Pa. abertura no dia 11/06/2021 ás 08:15hs. Edital na íntegra 
disponível nos endereços eletrônicos:www.portaldecompraspublicas.com.
br, e www.florestadoaraguaia.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: 661743

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE GOIANÉSIA DO PARÁ

.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetroNico: Nº Pe-07/2021-FMs 

Data Abertura: 15/06/2021 - Hora: 14h31min. Objeto: registo de preço 
para eventual contratação de empresa para o fornecimento de medicamen-
tos básicos, medicamentos de controle especial, material técnico hospitalar  
e  material  odontológico  para  atender  as  necessidades  da  secretaria 
municipal de saúde do Município de Goianésia do Pará, conforme condi-
ções, quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos, nos 
termos da lei federal nº 10.520/2002, lei federal 8.666/1993, decreto 
federal nº 10.024/19 de 20 de setembro de 2019 e suas alterações pos-
teriores. o Edital e seus anexos encontram-se disponíveis no portal da 
transparência do Município de Goianésia do Pará, Mural de licitações - TcM/
Pa, E-mail, cplpmgp@gmail.com - cPl e/ou no site www.portaldecompras-
publicas.com.br. tamires Mendes Nascimento. Pregoeira.

PreGÃo eLetroNico: Nº Pe-10/2021-PMGP 
Data Abertura: 14/06/2021 - Hora: 09h31min. Objeto: registro de preços 
para eventual aquisição de peças, componentes e acessórios novos de ve-
ículos leves para manutenção preventiva e corretiva da frota Municipal de 
Goianésia do Pará, com a finalidade de suprir as necessidades das secreta-
rias municipais, conforme condições, quantidades e exigências estabeleci-
das no edital e seus anexos, nos termos da lei federal nº 10.520/2002, lei 


