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cado no d.o.U seção 3 pagina 230, doE/Pa páginas: 113 e 114, de 20 de 
maio de 2021, n° 34589, Jornal diário do Pará caderno: economia, página: 
B13 em 20 de maio de 2021 site: http://www,castanhal.pa.gov.br/editais
-licitacoes/ em 20 de maio de 2021. o fundo Municipal de Educação, por 
meio de sua Pregoeira e Equipe de apoio, nomeada por força das disposi-
ções contidas na Portaria n 062/21, datada de 11/05/2021, com base no 
Parecer n. 180/2021 e Processo administrativo n. 2021/5/6027. 
retiFica: i - Retificação do Edital do Pregão Eletrônico nº035/2021, ex-
cluindo a data de emissão do item 6.3.2.4. a), o qual faz a exigência da 
data de emissão não superior a 01 (ano) da data de abertura da licitação. 
oNde se LÊ: 6.3.2.4-QUalificaÇÃo TÉcNica: atestado de capacidade 
Técnica expedida por Órgão da administração Pública e Privada, compro-
vando que a licitante manteve ou mantém contrato para fornecimento de 
produtos da mesma natureza desta licitação, contendo o grau de satisfação 
quanto ao nível de atendimento e qualidade dos produtos; considerando-se 
para tanto que deverá consta o percentual de no mínimo 30% do quanti-
tativo do objeto licitado com data de emissão não superior a 01 (ano) da 
data de abertura da licitação. 
Leia-se: 6.3.2.4 - Qualificação Técnica: Atestado de Capacidade Técnica 
expedida por Órgão da administração Pública e Privada, comprovando que 
a licitante manteve ou mantém contrato para fornecimento de produtos da 
mesma natureza desta licitação, contendo o grau de satisfação quanto ao 
nível de atendimento e qualidade dos produtos; considerando-se para tan-
to que deverá consta o percentual de no mínimo 30% do quantitativo do 
objeto licitado. os demais itens e Subitens do citado Edital Permanecem 
inalterados. comunicamos ainda que data de realização do mesmo está 
mantido para o dia 02/06/2021, 09:00. O edital Retificado encontra se dis-
ponível no endereço eletrônico https://www.castanhal.pa.gov.br/ e email: 
pregaoeletronico@castanhal.pa.gov.brquanto a esclarecimentos (dúvidas), 
através de email: pregaoeletronico@castanhal.pa.gov.br. Paula Francina-
ra silva sampaio - Pregoeira FMe.

Protocolo: 662199

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CUMARÚ DO NORTE

.

PreFeitUra MUNiciPaL de cUMarU do Norte - Pa
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico nº 027/2021 - UasG 980385
Processo LicitatÓrio Nº 032/2021 

objeto: registro de preço para futura contratação de empresa para forne-
cimento de peças e acessórios automotivos originais ou genuínos e novos, 
para veículos categorizados como leves, médio, pesados e máquinas pe-
sadas, para atender as necessidades das Secretaria e fundos do Município 
de cumaru do Norte Pa ou www.gov.br/compras. abertura das Propos-
tas: 15/06/2021 às 09h30min. informações Gerais: www.pmcn.pa.gov.br.  
e-mail:  licitacao@pmcn.pa.gov.br. cumaru do Norte - Pa, 28 de maio de 
2021. railane Barbosa almeida: Pregoeira.

Protocolo: 662200

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CURIONÓPOLIS 

secretaria MUNiciPaL de iNFraestrUtUra 
de cUrioNÓPoLis

errata
Pregão Presencial Nº 018/2021

Na matéria publicada no dia 31 de maio de 2021
oNde se LÊ:
Pregão Presencial Nº 018/2021
Leia-se:
Pregão Presencial SrP Nº 018/2021

curionópolis, 31 de maio de 2021 
daniel de Jesus Macedo - Pregoeiro

                                                                                Protocolo: 662285

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE FLORESTA DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de FLoresta do araGUaia/Pa
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 014/2021/srP 
objeto: registro de Preços, visando futura e eventual contratação de em-
presa habilitada no fornecimento de link dedicado de internet para aten-
der as necessidades das Secretarias e fundos Municipais vinculados à Pre-

feitura Municipal de floresta do araguaia-Pa. abertura no dia 15/06/2021 
ás 08:15hs. Edital na íntegra disponível nos endereços eletrônicos:www.
portaldecompraspublicas.com.br, e www.florestadoaraguaia.pa.gov.br/ca-
tegoria/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

retiFicaÇÃo. 
Na publicação do aviso de licitação do Pregão Eletrônico Nº 013/2021/
SrP. circulado no doE/Pa pág. 73 em31/05/2021. onde se Le: abertura 
no dia 11/06/2021 ás 08:15hs. Ler-se: abertura no dia 14/06/2021 ás 
08:15hs. as demais informações permanecem inalteradas. divailton Mo-
reira de souza - Pregoeiro.

Protocolo: 662201

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE GOIANÉSIA DO PARÁ

.

retiFicaÇÃo
Na publicação do dia 31/05/2021, circulada no ioEPa nº 34.599, pag. 73, 
onde se lê: Hora: 09h31min. Leia-se: Hora: 14h01min. Tamires Mendes 
Nascimento. Pregoeira.

Protocolo: 662202

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE IPIXUNA DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de iPiXUNa do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo - 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 020/2021-Pe/srP
a PreFeitUra MUNiciPaL de iPiXUNa do ParÁ, TorNa PÚBlico a 
TodoS oS iNTErESSadoS ao ProcESSo liciTaTÓrio QUE TEM coMo 
oBJETo: rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra E EVENTUal aQUiSiÇÃo 
dE forMUlaS lacTEaS, Para o ProGraMa dE coMBaTE aS carEN-
ciaS NUTricioNaiS, ViSaNdo aTENdEr aS dEMaNdaS da SEcrETa-
ria MUNiciPal dE SaÚdE dE iPiXUNa do Pará. a abertura será no dia 
04/05/2021, as 08:30 horário de Brasília www.portaldecompraspublicas.
com.br, informações e-mail: licitacao@ipixunadopara.pa.gov.br.

aViso de LicitaÇÃo - 
PreGÃo eLetrÔNico Nº 021/2021-Pe/srP

a PreFeitUra MUNiciPaL de iPiXUNa do ParÁ, TorNa PÚBlico a 
TodoS oS iNTErESSadoS ao ProcESSo liciTaTÓrio QUE TEM coMo 
oBJETo: rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra E EVENTUal coNTraTaÇÃo 
dE EMPrESa ESPEcialiZada EM EXaMES laBoraToriaiS, ViSaNdo 
aTENdEr aS NEcESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal dE SáUdE dE 
iPiXUNa do Pará. a abertura será no dia 04/05/2021, as 11:15 horário 
de Brasília www.portaldecompraspublicas.com.br, informações e-mail: lici-
tacao@ipixunadopara.pa.gov.br.

Protocolo: 662206

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ

.

aViso de LicitaÇÃo
coNcorrÊNcia PÚBLica Nº 005/2021-ceL/seVoP/PMM 

Processo adMiNistratiVo N° 7.232/2021-PMM 
Tipo Técnica e Preço. data da Sessão: 20/Jul/2021 - 09h00min (horário 
local). objeto: coNTraTaÇÃo dE aGÊNcia ESPEcialiZada Para PrES-
TaÇÃo dE SErViÇoS dE PUBlicidadE, rEaliZadoS iNTEGradaMENTE, 
coM aBraNGÊNcia, local, rEGioNal, ESTadUal E NacioNal, Para 
a PrEfEiTUra MUNiciPal dE MaraBá. integra do Edital e informações: 
Sala da cEl/SEVoP/PMM - Prédio da SEVoP, rod. Br 230 - Km 5,5 - Bairro 
Nova Marabá, Marabá, Pará, das 08:00 às 18:00, ou pelo e-mail: sevop.
licitacao@maraba.pa.gov.br, ou no portal do TcM/Pa, ou pelo Portal da 
Transparência/Marabá. Franklin carneiro da silva - Presidente-ceL/
seVoP.

Protocolo: 662207

aViso de LicitaÇÃo
toMada de PreÇos Nº 020/2021-ceL/seVoP/PMM 
Processo adMiNistratiVo N° 9.545/2021-PMM

Tipo Menor Preço (Global). data da Sessão: 17/Jun/2021 - 09h00min (ho-
rário local). objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria Para 
EXEcUÇÃo doS SErViÇoS dE coNSTrUÇÃo dE coBErTUra E rEforMa 


