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PREfEituRA MuNiciPAL DE cAPANEMA
coNcuRSo PúBLico Nº 001/2018
o Prefeito Municipal de capanema, sr. francisco ferreira freitas Neto, e o 
secretário Municipal de administração, sr. antonio Maria de Nazaré Morei-
ra, no uso de suas atribuições que lhe conferem a lei orgânica Municipal e 
o estatuto dos servidores Públicos de capanema, tornam pública a coN-
vocaÇÃo do candidato francisco rodrigues da silva filho, inscrito sob o 
nº 008756, aProvado no concurso público destinado ao preenchimento 
de vagas de cargos de nível superior do quadro de pessoal efetivo da Pre-
feitura Municipal de capanema, conforme edital de abertura do concurso 
n° 01/2018/PMc, para o cargo de aUditor fiscal. o candidato ora con-
vocado deverá comparecer no dia 14/06/2021, na secretaria Municipal 
de administração, localizada na rua joão Pessoa, nº 148, bairro centro, 
capanema/Pa, ceP 68700-020, às 9h, munido de todos os documentos re-
lacionados no item 16.1 do edital. capanema, estado do Pará, 10 de junho 
de 2021. francisco ferreira freitas Neto - Prefeito Municipal de capanema. 
antônio Maria de Nazaré Moreira -  secretário Municipal de administração.

Protocolo: 666071

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CHAVES

.

PREfEituRA MuNiciPAL DE cHAvES
AviSo DE REtificAção
PREGão ELEtRôNico Nº 5/2021
ERRATA DO AVISO DE LICITACAO, publicado no Diário Oficial da União nº 104, 
de 07.06.2021, seção 3, página 200, relativo à licitação, cujo objeto é contra-
tação de empresa especializada para execução de projeto de ações de educação 
em saúde ambiental, nas comunidades ribeirinhas das ilhas Poampé, camaleão 
e santa quitéria e sede do município de chaves - Pa. recursos oriundos do con-
vênio FUNASA Nº 040975/2015, para retificação das seguintes datas:
onde se lê: sessão pública 16/06/2021 às 10:00h, horário de brasília.
Leia-se: sessão pública 21/06/2021 às 09:00 horas., horário de brasília.
leoNardo Macedo lobato
secretário Municipal de saúde
AviSo DE LicitAção
Pregão Eletrônico, nº 007/2021-SRP-PMc, do tipo menor preço por item.
objeto: contratação de empresa para a locação de lanchas e embarcação 
de médio porte, para transporte fluvial a fim atender as necessidades da 
Prefeitura municipal de chaves/secretaria e fundos.
sessão pública: 21/06/2021 às 14:00h, horário de brasília.
Pregão Eletrônico, nº 006/2021-SRP-PMc, do tipo menor preço por item.
objeto: aquisição parcelada de gêneros alimentícios, para compor o cardá-
pio da alimentação escolar destinados aos alunos atendidos pela secretaria 
Municipal de educação da Prefeitura Municipal de chaves/Pa.
sessão pública: 23/06/2021 às 10:00h, horário de brasília.
Plataforma de realização: Portal de compras Públicas.
edital disponível no site: www.portaldecompraspublicas.com.br e no mural 
de licitações do tcM/Pa. informações no e-mail: cplchaves2021@gmail.com.
ribaMar soUsa da silva
Prefeito Municipal

Protocolo: 666072

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CUMARÚ DO NORTE

.

PREfEituRA MuNiciPAL DE cuMARu Do NoRtE - PA
AviSo DE LicitAção
Pregão Eletrônico nº 028/2021 - uASG 980385.
Processo licitatório nº 035/2021. objeto: registro de preço para contratação 
de empresa para fornecimento de materiais de construção, ferragens, hidráu-
licos e material elétricos em geral, objetivando atender as necessidades da 
Prefeitura Municipal, secretarias, fundos Municipais de cumaru do Norte/Pa. 
abertura das Propostas: 28/06/2021 às 09h30min no www.gov.br/compras 
informações gerais www.pmcn.pa.gov.br e-mail:  licitacao@pmcn.pa.gov.br.
Pregão Eletrônico nº 029/2021 - uASG 980385.
Processo Licitatório nº 036/2021. objeto: registro de preços 
para futura e eventual contratação de serviços de transporte escolar, 
locação de veículos, com pagamento por diária estimado em 200 dias 
letivos, conforme calendário escolar, dentro de rotas pré-estabeleci-
das no Município de cumaru do Norte - Pa. abertura das Propostas: 
30/06/2021 às 13h30min www.gov.br/compras informações gerais 
www.pmcn.pa.gov.br e-mail:  licitacao@pmcn.pa.gov.br.
ExtRAto DE tERMo ADitivo
coNtRAtANtE: MuNicíPio DE cuMARu Do NoRtE - PA. 1° ter-
Mo aditivo ao coNtrato Nº. 136/2020 - NP caPacitaÇÃo e solU-
ÇÕes tecNolÓgicas ltda, cNPj: 07.797.967/0001-95, Processo nº. 
029/2020, iNexigibilidade nº. 003/2020. objeto: a aquisição da ferra-
menta BANCO DE PREÇOS, com as especificações descritas no correspon-
dente processo de contratação, para atender as necessidades da secretaria 
municipal de administração. objeto do termo aditivo: fica Prorrogado a vi-
gência do contrato até 29 de maio de 2022 sem reajuste de valor. cumaru 
do Norte - Pa, 09 de junho de 2021.  railane barbosa almeida:  Pregoeira.

Protocolo: 666074

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

.

PREfEituRA MuNiciPAL DE coNcEição Do ARAGuAiA
ExtRAto DE tERMo ADitivo
a) espécie: quinto termo aditivo ao contrato nº 007//2019 - tomada de 
preço 001/2019, firmado entre o Município de Conceição do Araguaia - PA 
e a empresa jn Prestação de serviços ltda , cNPj 05.027.166/0001-15; 
b) objeto: Prorrogação do termo contratual, referente à coNtrataÇÃo 
de eMPresa esPecializada Para recUPeraÇÃo de estradas vici-
Nais Nos Projetos de asseNtaMeNto Marreca do aragUaia, Na-
zarÉ, cUrral de Pedra e caNaraNa todas localizadas Na zoNa 
rUral do MUNiciPio, coNforMe coNveNio/iNcra N°871325/2018, 
do MUNiciPio de coNceiÇÃo do aragUaia - Pa, eM coNfoMidade 
coM edital e seUs aNexos. c) fundamento legal: lei nº 8.666/93. d) 
vigência: o presente termo aditivo tem como vigência de 09/06/2021 até 
08/11/2021. e) signatários: pelo contratante o sr. jair lopes Martins e 
pela contratada a sra. ricardo j Nascimento junior.
ExtRAto DE tERMo ADitivo
a) espécie: Primeiro termo aditivo ao contrato nº 022/2020, concorrência 
Pública Nº 001/2020, firmado entre o Município de Conceição do Araguaia 
- Pa e a empresa Hb20 coNstrUÇÕes eireli, cNPj 15.482.315/0001-90; 
b) objeto: Prorrogação do prazo contratual referente à coNtrataÇÃo de 
eMPresa destiNado a recUPeraÇÃo da Pa-327, trecHo coNceiÇÃo 
do aragUaia a saNta Maria das barreiras, eM coNforMidade coM 
PlaNilHas aNexo ao edital. c) fundamento legal: lei nº 8.666/93. d) 
vigência: o presente termo aditivo tem como vigência de 03/06/2021 até 
01/12/2021. e) signatários: pelo contratante o sr. jair lopes Martins e pela 
contratada a sra. Manoel gonçalves de Macedo. conceição do araguaia-Pa, 
10 de junho de 2021. Heloisa Mendes sousa francisco. Presidente da cPl

Protocolo: 666075
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CURIONÓPOLIS

.

SEcREtARiA MuNiciPAL DE iNfRAEStRutuRA DE cuRioNoPÓLiS
ExtRAto DE coNtRAto
coNtRAto Nº: 20210146
origeM: caroNa Nº 003/2021-seiNf
coNtrataNte: secretaria MUNiciPal de iNfraestrUtUra
coNtratada: g.r. frota eireli
objeto: adesÃo À ata registro de PreÇos Nº 045/2021/sevoP/PMM 
Para aqUisiÇÃo de coNcreto UsiNado (30, 25, 20, 15 MPa), iNclUso 
serviÇos de boMbeaMeNto, fabricaÇÃo de forMa, loNa Plástica 
Preta e arMaÇÃo Para coNcreto de coNstrUÇÃo, MaNUteNÇÃo oU 
reParo de PeÇas estrUtUrais coMo: lajes, vigas, Pilares, blo-
cos de fUNdaÇÕes, estacas, saPatas, vigas Paredes, MUro de ar-
riMo, Pisos gUias, sarjetas, sarjetÕes, PoÇos de visita, boca de 
lobo, PaviMeNtaÇÃo e oUtros Para ateNder as Necessidades do 
MUNicÍPio de cUrioNÓPolis.
valor total: r$ 2.266.447,50 (dois MilHÕes, dUzeNtos e sesseNta e seis 
Mil, qUatroceNtos e qUareNta e sete reais e ciNqUeNta ceNtavos)
PrograMa de trabalHo: exercÍcio 2021 Projeto: 
0801.044510026.1.005 coNst. reforMa e aMPl. de PrÓPrios Públi-
cos-classificaÇÃo ecoNÔMica 4.4.90.30.00 Material de coNsUMo, 
sUbeleMeNto 4.4.90.30.24.
vigêNcia: 01 de jUNHo de 2021 a 31 de dezeMbro de 2021
data da assiNatUra: 01 de jUNHo de 2021
ExtRAto DE ADESão
o MuNicíPio DE cuRioNÓPoLiS, estado do Pará, atravÉs da se-
cretaria MUNiciPal de iNfraestrUtUra, Neste ato rePreseNtada 
Pelo srº lUis de soUsa liMa, secretário MUNiciPal, Nos terMos 
qUe disPÕeM a lei federal Nº 8.666/93 e Nos terMos do art. 22 
do decreto federal Nº 7.892/13, eM face do resUltado obtido 
Na coNcorrêNcia (srP) N° 001/2021-cel/sevoP/PMM PerteNceNte 
ao MUNicÍPio de Marabá - Pa, teNdo coMo ÓrgÃo gereNciador 
a secretaria MUNiciPal de viaÇÃo e obras Públicas - sevoP, re-
solve aderir À ata de registro de PreÇos Nº 045/2021/sevoP/
PMM, o qUal teM Por objeto a aqUisiÇÃo de coNcreto UsiNado 
(30, 25, 20, 15 MPa), iNclUso serviÇos de boMbeaMeNto, fabri-
caÇÃo de forMa, loNa Plástica Preta e arMaÇÃo Para coNcreto 
de coNstrUÇÃo, MaNUteNÇÃo oU reParo de PeÇas estrUtUrais 
coMo: lajes, vigas, Pilares, blocos de fUNdaÇÕes, estacas, sa-
Patas, vigas Paredes, MUro de arriMo, Pisos gUias, sarjetas, 
sarjetÕes, PoÇos de visita, boca de lobo, PaviMeNtaÇÃo e oU-
tros Para ateNder as Necessidades do MUNicÍPio de cUrioNÓPo-
lis, de acordo coM as esPecificaÇÕes e No PerceNtUal dos iteNs 
aUtorizados, MediaNte jUstificativa aPreseNtada Nos aUtos do 
Processo adMiNistrativo de adesÃo Nº 003/2021-seiNf, coNfor-
Me descriÇÃo abaixo:
eMPresa deteNtora da ata: g.r frota eireli
valor total da adesÃo: r$:2.266.447,50 (dois MilHÕes, dUzeNtos 
e sesseNta e seis Mil, qUatroceNtos e qUareNta e sete reais e 
ciNqUeNta ceNtavos).
vigêNcia: 28 de abril de 2021 a 27 de abril de 2022.


