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PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMETÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caMetÁ
aVisos de HoMoLoGaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 026/2021-PMc/sMs 
HoMoloGo a licitação na modalidade PrEGÃo ElETrÔNico nº 026/2021-PMc/
SMS que tem por objeto: aquisição de Equipamentos E dispositivos Tecnológi-
cos Para informatização das Equipes de atenção Primária À Saúde (aPS), para 
atender a Secretaria Municipal de Saúde,e com base no relatório da comissão 
Permanente de licitação e Parecer da assessoria Jurídica do município adJUdi-
co/HoMoloGo seu objeto a Gardeline Gerenciamento E Tecnologia Eireli, cNPJ 
nº 14.136.037/0001-56, Valor Global r$ 472.693,15;W. do S. c. Barra, cNPJ nº 
05.724.970/0001-53, Valor Global r$ 139.065,94; para que produza os efeitos 
legais aos termos do art. 43, inciso Vi da lei federal nº 8.666/93 e suas al-
terações posteriores. data da Homologação: 09/11/2021. ordenador: Victor 
correa cassiano, Prefeito Municipal de cametá.

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 040/2021-PMc
HoMoloGo a licitação na modalidade PrEGÃo ElETrÔNico SrP nº 040/2021-
PMc que tem por objeto: registro de Preços Para Eventual aquisição de Mate-
rial Pedagógico complementar de incentivo a leitura E inclusão Para atender a 
Secretaria de Educação de cametá - Pa,e com base no relatório da comissão 
Permanente de licitação e Parecer da assessoria Jurídica do município adJUdi-
co/HoMoloGo seu objeto a Educare Editora E distribuidora de livros Eireli, 
cNPJ nº 20.299.643/0001-95, Valor Global r$ 686.500,00;para que produza os 
efeitos legais aos termos do art. 43, inciso Vi da lei federal nº 8.666/93 e suas 
alterações posteriores. data da Homologação: 11/11/2021. ordenador: Victor 
correa cassiano, Prefeito Municipal de cametá.

Protocolo: 727958
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE CASTANHAL

.

PreFeitUra MUNiciPaL de castaNHaL
aVisos de LicitaÇÃo 

a Prefeitura Municipal de castanhal, por intermédio da Secretaria Munici-
pal de Suprimento e licitação torna público a abertura do Processo licitatório 
do tipo menor preço por item, na modalidade PrEGÃo ElETrÔNico SrP Nº 
105/2021/PMc, cujo objeto é a contratação de Empresa Especializada no 
Serviço de Manutenção do Sistema de iluminação Pública Neste Município 
de castanhal/Pará, 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 25/11/2021às 09:00 horas. o Edital estará dispo-
nível 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 publicação. sheila Mirian Medeiros 
Gomes - Pregoeira da Prefeitura de castanhal.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 106/2021/PMc 
objeto: contratação de empresa especializada para fornecimento de emul-
são asfáltica catiônica tipo concreto betuminoso usinado à quente/cbuq - faixa 
c, destinado a atender as necessidades dos serviços de pavimentação asfál-
tica e manutenção de vias (tapa buracos) das diversas ruas deste município 
de castanhal/Pará, por um período de 12 (doze) meses. a sessão pública de 
Pregão Eletrônico, terá início com a divulgação das propostas de preços e 
etapa de lances no dia 30/11/2021, às 09:00 horas. o edital estará dispo-
nível nos sites: www.castanhal.pa.gov.br/portal-da-transparencia/licitacoes-
contratos-e-convenios;  www.gov.br/compras e no e-mail: pregaoeletronico@
castanhal.pa.gov.br, a partir da data da publicação. antonia tassila Farias 
de araújo - Pregoeira/PMc.
a Prefeitura Municipal de castanhal, por intermédio da Secretaria Municipal 
de Suprimento e licitação torna pública a abertura do Processo licitatório, do tipo 
“Menor Preço Por item”, na modalidade Pregão Eletrônico SrP nº 096/2021/
fMTT, cujo objeto é a contratação de Empresa Especializada Para forneci-
mento de Materiais, Equipamentos E dispositivos auxiliares de Sinalização 
Horizontal Para apoio ao Sistema Viário Urbano deste Município de castanhal/
Pará, Por Um Período de 12 (doze) Meses, a sessão pública do Pregão Eletrô-
nico terá início com a divulgação das Propostas de Preços e início da etapa de 
lances no dia 26/11/2021às 09:00 horas. o Edital estará disponível nos sites: 
www.castanhal.pa.gov.br/portal-da-transparencia/licitacoes-contratos-e-con-
venios e www.gov.br/compras e e-mail pregaoeletronico@castanhal.pa.gov.
br, a partir da data da publicação. Gutemberg cardoso sobral - Pregoeiro 
da secretaria Municipal de transporte e trânsito.

Protocolo: 727959

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CUMARÚ DO NORTE

.

PreFeitUra MUNiciPaL de cUMarU do Norte - Pa
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 050/2021 - UasG 980385
Processo LicitatÓrio Nº 039/2021

objeto: registro de preço para aquisição de matéria e equipamento da tec-
nologia da informática (Ti), incluindo: impressora, nobreak, computador e 

monitor, para atender as unidades Básicas de Saúde. Entrega das Propostas: 
a partir de 12/11/2021 às 08h00min no site www.gov.br/compras. abertura 
das Propostas: 26/11/2021 às 09h30min. informações Gerais: www.pmcn.
pa.gov.br.  e-mail:  licitacao@pmcn.pa.gov.br.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 051/2021 - UasG 980385
Processo LicitatÓrio Nº 040/2021

objeto: registro de preço visando a aquisição de medicamento e insumos 
para Secretaria Municipal de saúde de cumaru do Norte-Pa. Entrega das 
Propostas: a partir de 12/11/2021 às 08h00min no site www.gov.br/com-
pras. abertura das Propostas: 26/11/2021 às 13h00min. informações Gerais: 
www.pmcn.pa.gov.br.  e-mail:  licitacao@pmcn.pa.gov.br. Edital no Endereço: 
av. dos Estados, n.º 73, cumaru do Norte-Pa ou www.gov.br/compras. 
railane Barbosa almeida:  Pregoeira.

Protocolo: 727960
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE CURIONÓPOLIS

.

 
FUNdo MUNiciPaL de edUcaÇÃo de cUrioNÓPoLis

eXtrato de coNtrato
escoLa JK

 coNtrato Nº:  20210269
oriGeM: coNcorrÊNcia Nº 08/2021 – Lote 01

coNTraTaNTE: fUNdo MUNiciPal dE EdUcaÇÃo
coNTraTada: MUlTiSUl ENGENHaria S/S lTda
oBJETo: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para coNSTrUÇÃo dE 01 (UMa) ES-
cola coM QUadra PoliESPorTiVa coBErTa, localiZada No MUNicÍPio 
dE cUrioNÓPoliS - Pa
Valor ToTal: r$7.479.072,74 (SETE MilHÕES, QUaTrocENToS E SETENTa 
E NoVE Mil, SETENTa E doiS rEaiS E SETENTa E QUaTro cENTaVoS)
ViGÊNcia: 30 dE SETEMBro dE 2021 a 30 dE MarÇo dE 2023
daTa da aSSiNaTUra: 30 dE SETEMBro dE 2021
fUNdo MUNiciPal dE EdUcaÇÃo dE cUrioNÓPoliS.

eXtrato de coNtrato
escoLa rita LiMa

 coNtrato Nº: 20210270
oriGeM: coNcorrÊNcia Nº 08/2021 – Lote 02

coNTraTaNTE: fUNdo MUNiciPal dE EdUcaÇÃo
coNTraTada: caMPiNa ENGENHaria EirEli
oBJETo: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para coNSTrUÇÃo dE 01 (UMa) ES-
cola coM QUadra PoliESPorTiVa coBErTa, localiZada No MUNicÍPio 
dE cUrioNÓPoliS - Pa
Valor ToTal: r$4.023.170,29 (QUaTro MilHÕES, ViNTE E TrÊS Mil, cEN-
To E SETENTa rEaiS E ViNTE E NoVE cENTaVoS)
ViGÊNcia: 30 dE SETEMBro dE 2021 a 30 dE MarÇo dE 2023
daTa da aSSiNaTUra: 30 dE SETEMBro dE 2021

Protocolo: 727544
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE ELDORADO DO CARAJÁS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de eLdorado do caraJÁs
eXtrato terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica
esPÉcie: terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica

coNTraTaNTE: PrEfEiTUra MUNiciPal dE Eldorado do caraJáS- Pa, 
localizada na rua rio Vermelho, Qd 051, N° 01, Km 100. cEP: 68524-000 - 
Eldorado do carajás/Pá, inscrita no cNPJ sob o nº 84.139.633/0001-75.
coNTraTada: dESENVolViMENTo da PESQUiSa - fadESP, com sede na 
cidade Universitária Prof. José da Silveira Netto, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 
05.572.870/0001-59.
data assinatura: 09 / 10 /2021.
Vigência: da assinatura até o dia 31 de dezembro.
objeto: Estabelecimento de parceria logística para realização de ProcESSo 
SElETiVo (ProSEl) para o preenchimento de 50 (cinquenta) vagas de 01 
(uma) turma do curso de Engenharia civil a ser oferecido pela Universidade 
federal do Sul e Sudeste do Pará - UNifESSPa.
foro: comarca de Eldorado dos carajás, Estado do Pará.

Protocolo: 727961
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ

.

eXtrato de coNtrato 
toMada de PreÇo Nº 02/2021 

objeto: coNTraTaÇÃo dE PESSoa JUrÍdica Para a rEcUPEraÇÃo dE ES-
Trada ViciNal (ESTrada da MaraJoara) coM EXTENÇÃo dE 26,5 KM, No 
MUNicÍPio dE NoVa ESPEraNÇa do Piriá-Pa. contratante: Prefeitura Muni-
cipal de Nova Esperança do Piriá. contratada: liMPSErVcar E EVENToS EirE-
li. contrato nº 1011.001/2021, Valor Global: r$ r$ 1.550.018,37. Vigência do 
contrato: 180 dias a partir da ordem de Serviço. data assinatura: 10/11/2021. 
alcineia do socorro carmo dos santos. Prefeita Municipal.

Protocolo: 727962


