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PREFEITURA MUNICIPAL
DE CUMARÚ DO NORTE

.

PreFeitUra MUNiciPaL de cUMarU do Norte - Pa
eXtrato de coNtrato

Processo Nº 030/2021, PreGÃo eLetrÔNico Nº 025/2021 
objeto: - registro de preços para futura contratação de empresa para 
prestação de serviço em mecânica de veículos leves, pesados e maquinas 
pesadas da frota municipal de cumaru do Norte - Pa

PreFeitUra MUNiciPaL de cUMarU do Norte
coNTraTo Nº 142/2021 - aUTo HidráUlica BraGa EirEli, cNPJ.: 
18.530.357/0001-47. Valor total r$ 213.250,00 (duzentos e treze mil e 
duzentos e cinquenta reais). Vigência 21/05/2021 a 31/12/2021.
coNTraTo Nº 147/2021 - dJ coMErcio dE PNEUS lTda, cNPJ.: 
31.582.533/0001-52.  Valor total r$ 61.200,00 (sessenta e um mil e du-
zentos reais). Vigência 21/05/2021 a 31/12/2021.

FUNdo MUNiciPaL de edUcaÇÃo
coNTraTo Nº 143/2021 - aUTo HidráUlica BraGa EirEli, cNPJ.: 
18.530.357/0001-47. Valor total r$ 124.100,00 (cento e vinte e quatro 
mil e cem reais). Vigência 21/05/2021 a 31/12/2021.

FUNdo MUNiciPaL de saÚde
coNTraTo Nº 144/2021 - aUTo HidráUlica BraGa EirEli, cNPJ.: 
18.530.357/0001-47. Valor total r$ 35.100,00 (trinta e cinco mil e cem 
reais). Vigência 21/05/2021 a 31/12/2021.
coNTraTo Nº 148/2021 - dJ coMErcio dE PNEUS lTda, cNPJ.: 
31.582.533/0001-52. Valor total r$ 64.300,00 (sessenta e quatro mil e 
trezentos reais). Vigência 21/05/2021 a 31/12/2021

FUNdo MUNiciPaL de assistÊNcia sociaL
coNTraTo Nº 145/2021 - aUTo HidráUlica BraGa EirEli, cNPJ.: 
18.530.357/0001-47. Valor total r$ 65.500,00 (sessenta e cinco mil e qui-
nhentos reais). Vigência 21/05/2021 a 31/12/2021.
coNTraTo Nº 149/2021 - dJ coMErcio dE PNEUS lTda, cNPJ.: 
31.582.533/0001-52. Valor total r$ 28.250,00 (vinte e oito mil e duzentos 
e cinquenta reais). Vigência 21/05/2021 a 31/12/2021

FUNdo MUNiciPaL de Meio aMBieNte e tUrisMo
coNTraTo Nº 146/2021 - aUTo HidráUlica BraGa EirEli, cNPJ.: 
18.530.357/0001-47. Valor total r$ 50.750,00 (cinquenta mil e setecentos 
e cinquenta reais). Vigência 21/05/2021 a 31/12/2021. cumaru do Norte, 
24/05/2021.

PreFeitUra MUNiciPaL de cUMarU do Norte - Pa
eXtrato de reGistro de PreÇos

o MUNicÍPio de cUMarU do Norte - Pa. PreGÃo eLetrÔNico 
nº 025/2021, Processo nº. 030/2021.
ata de registro de Preços nº 050/2021. - aUTo HidraUlica BraGa EirE-
li, cNPJ.: 18.530.357/0001-47. oBJETo: registro de preços para futura 
contratação de empresa para prestação de serviço em mecânica de veícu-
los leves, pesados e máquinas pesadas da frota municipal de cumaru do 
Norte - Pa. Vigência: 21/05/2021 a 21/05/2022. assinatura: 21.05.2021. 
Valor: r$ 488.700,00.
ata de registro de Preços nº 051/2021. - dJ coMErcio dE PNEUS lTda, 
cNPJ.: 31.582.533/0001-52. oBJETo: registro de preços para futura con-
tratação de empresa para prestação de serviço em mecânica de veículos 
leves, pesados e máquinas pesadas da frota municipal de cumaru do Norte 
- Pa. Vigência: 21/05/2021 a 21/05/2022. assinatura: 21.05.2021. Valor: 
r$ 153.750,00. assinam: o prefeito municipal, cElio MarcoS cordEiro 
e o representante legal pela empresa participante.

Protocolo: 661236
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE CURUÇÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de cUrUÇÁ
aViso de PUBLicaÇÃo de LicitaÇÃo - tiPo PreGÃo 

eLetrÔNico reGistro de PreÇo Nº 001/2021-seMoUt 
objeto: registro de Preços, para futura e eventual contratação de empresa 
especializada no fornecimento de grama em placas, na espécie Esmeralda 
destinado a atender as demandas deste município, conforme especifica-
ções contidas no presente termo de referência.
a data de abertura será no dia 10/06/2021 às 09:00hs. o Edital encontra-
se à disposição no portal do TcM/Pa e no Portal de compras Públicas. curu-
çá/Pa, 28 de maio de 2021. JErfErSoN fErrEira dE MiraNda Prefeito 
Municipal de curuçá/Pa.

Protocolo: 661237
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE GOIANÉSIA DO PARÁ

.

eXtrato de coNtratos
PreGÃo eLetrÔNico srP - 06/2021-seMecdeL 

objeto: registro de preços para eventual aquisição de kit de alimentação 
escolar para atender os alunos da rede municipal de educação do muni-
cípio de Goianésia do Pará - Pa, em consonância a lei federal nº 13.987 e 
resolução fNdE/cd nº 02/2020 e informanutri nº 02/2021, conforme con-
dições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos. 
contratantes: Secretaria Municipal de Educação, cult. desporto e laser 
- SEMEcdEl, cNPJ nº 27.400.285/0001-04, contrato nº 20210097, valor 
r$ 1.428.427,00; contratada: BoM BoNS E dEScarTaVEiS EirEli - ME, 
cNPJ: 15.151.647/0001-91. data de assinatura: 27/05/2021. Lindomar 
Pereira de souza, secretário Municipal de educação.

Protocolo: 661238
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE IGARAPÉ-MIRI

.

aViso de retiFicaÇÃo 
toMada de PreÇos 003/2021 PMi -tP

a PreFeitUra MUNiciPaL de iGaraPÉ-Miri comunica que o edi-
tal de licitação da ToMada dE PrEÇoS Nº 003/2021 PMi -TP publicado em 
14 de maio de 2021, no DOU na página 224, seção 3; no Diário Oficial do 
Estado na pg. 122 nº 34.583 e no Jornal diário do Pará B12, EcoNoMia, 
teve alteração no EdiTal, item “2.2” e item “ 3.3”.
ficam mantidas as demais condições do Edital, nos termos do art. 21, § 
4º, da lei nº 8.666/93.
O edital retificado e encontram-se a disposição dos interessados no ende-
reço eletrônico www.igarapemiri.pa.gov.br.

igarapé-Miri, 27 de maio de 2021.
ediLeNe castro Mota

Presidente da comissão de licitações
Protocolo: 661240
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
eXtrato de terMo de HoMoLoGaÇÃo

Termo de Homologação referente ao PrEGÃo PrESENcial Nº 020/2021-
cEl/SEVoP/PMM, Processo n° 7.244/2021-PMM -cEl/SEVoP/PMM. aQUiSi-
ÇÃo E iNSTalaÇÃo dE MoBiliário (cadEiraS E MÓVEiS PlaNEJadoS), 
Para aTENdEr a SEcrETaria MUNiciPal dE PlaNEJaMENTo E coNTrolE 
- SEPlaN, conforme Edital e seus anexos; Homologado a empresa: d. a. dE 
SoUSa coMErcio E SErViÇoS cNPJ: 13.721.423/0001-42, vencedora do 
lote 01 no valor total r$ 20.000,00 (vinte mil reais) e V G dE SoUSa fErrEi-
ra cNPJ: 23.912.114/0001-03, vencedora do lote 02 no valor r$ 53.700,00 
(cinquenta e três mil e quinhentos reais). Pelo que HoMoloGo o resultado 
final. Marabá - PA, 27.05.2021, Karam el Hajjar - secretário Municipal de 
Planejamento e controle - sePLaN.

Protocolo: 661256

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 056/2021-cPL/PMM 
Processo Nº 8.203/2021-PMM, Tipo: Menor preço por item. Modo de 
disputa: aberto. data do certame: 15/06/2021. Horário: 09:00 (horário 
de Brasília-df). objeto: aQUiSiÇÃo dE 01 (UM) VEÍcUlo UTiliTário, 
TiPo PicK-UP, caBiNE dUPla, ZEro KM, aNo 2021/2021, Para aTENdEr 
a NEcESSidadE do coNSElHo TUTElar da cidadE NoVa. Íntegra do 
Edital no site https://www.gov.br/compras/pt-br/, UaSG: 927877. infor-
mações: 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), 27/05/2021.

GaBrieL saLes Freitas BorGes
Pregoeiro cPl/PMM

Portaria nº 1.883/2021-GP
Protocolo: 661250


