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de cachoeira do Piriá-Pa. a abertura será realizada no dia 20/12/2021 às 14:00 
h, na sala de reuniões da cPl, sito à av. Getúlio Vargas, 534, centro, cachoeira 
do Piriá/Pa.

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 022/2021 Pe
o Município de cachoeira do Piriá/Pa, por meio da Prefeitura Municipal torna 
público que às 09:00h do dia 20 de dezembro de 2021, no endereço eletrônico 
www. bllcompras.com, realizará licitação na modalidade pregão, na forma eletrô-
nica, do tipo menor preço por item, no modo de disputa aberto, que objetiva o re-
gistro de preços, para futura e eventual contratação de empresa especializada na 
aquisição de material de limpeza e produtos de higienização, visando atender as 
necessidades das secretarias integradas e fundos municipais da prefeitura muni-
cipal de cachoeira do Piriá-Pa. os interessados poderão obter o texto integral do 
edital e todas as informações sobre a licitação através do acesso à página do Tri-
bunal de contas do Município/Pa, www. bllcompras.com ou na sala da comissão 
Permanente de licitação - cPl junto à Prefeitura Municipal de cachoeira do Piriá.

Protocolo: 738208

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAPANEMA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caPaNeMa
aViso de HoMoLoGaÇÃo 

toMada de PreÇo Nº 006/2021 
o Prefeito Municipal de capanema, no uso de suas atribuições, consideran-
do o julgamento da comissão Permanente de licitação na Tomada de Preço nº 
006/2021, cujo objeto é a reforma e modernização do Estádio Municipal leandro 
Pinheiro, no Município de capanema, HoMoloGo seu julgamento à empresa 
Maues Engenharia ltda, com cNPJ nº 36.521.965/0001-77com valor global 
r$r$ 221.297,69 (duzentos e vinte e um mil duzentos e novena e sete reais 
e sessenta e nove centavos) vencedora do certame, referente ao objeto da li-
citação; nos termos de sua proposta, e com base no art. 22, inciso ii da lei nº 
8.666/93. Francisco Ferreira Freitas Neto - Prefeito Municipal.

aViso de LicitaÇÃo 
PreGÃo eLetrÔNico Nº 044/2021- PMc - srP 

objeto: registro de preço para eventual aquisição de gêneros alimentícios para 
atender as demandas da Prefeitura Municipal capanema /Pa E Suas Secretarias. 
Sessão Pública: 16/12/2021 às 09H, horário de Brasília. Edital disponível em: 
www.portaldecompraspublicas.com.br. inf. e-mail: cpl.capanema2017@gmail.
com/pregoeiracapanema@gmail.com. Laise Martins Leal - Pregoeira

Protocolo: 738212
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE CASTANHAL

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saÚde de castaNHaL/Pa
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 116/2021/FMs.
objeto: contratação de empresa especializada para aquisição de medicamentos 
controlados para atendimento a demanda da rede de saúde pública do município 
de castanhal/Pa. a sessão pública de Pregão Eletrônico terá início com a divul-
gação das propostas de preços e etapa de lances no dia 17/12/2021, às 09:00 
horas. o edital estará disponível nos sites: www.castanhal.pa.gov.br/portal-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

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 113/2021/FMs 
objeto: contratação de empresa especializada para fornecimento de equipa-
mentos e materiais permanentes para atendimento da secretaria municipal de 
saúde deste município de castanhal/Pa. a sessão pública de Pregão Eletrônico 
terá início com a divulgação das propostas de preços e etapa de lances no dia 
20/12/2021, às 09:00 horas. o edital estará disponível nos sites: www.casta-
nhal.pa.gov.br/portal-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

Protocolo: 738214
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE CUMARÚ DO NORTE

.

PreFeitUra MUNiciPaL de cUMarU do Norte - Pa
eXtrato de coNtrato

FUNdo MUNiciPaL de saÚde. adesÃo a ata de reGistro de Pre-
Ços Nº 002/2021, Processo 056/2021. Órgão fundo Municipal de Saúde 
de Gameleira de Goiás, Edital de Pregão Presencial Nº: 022/2021 registro de 
Preço, Processo nos autos de n.º 2249/2021, coNTraTo Nº 225/2021- HoPE 
coMÉrcioS E SErViÇo EirEli, cNPJ 38.730.394/0001-06. objeto: aquisição 
de (2) veículo tipo ambulância. Valor total r$ 270.400,00. Vigência 30/11/2021 
a 31/12/2021.

Processo LicitatÓrio Nº 050/2021
PreGÃo eLetrÔNico Nº 039/2021

coNtrato Nº 226/2021 - adserV artiGos e PaPeLaria Ltda Me, 
cNPJ nº. 40.543.408/0001-24. objeto: contratação de empresa para aqui-
sição de materiais e equipamentos de tecnologia da informática (ti), incluindo 
equipamentos necessários como: data centers compactos e ativos de rede para 
atender as demandas do fundo municipal de saúde de cumaru do Norte - Pa. 
Valor total r$ 169.999,25. Vigência 02/12/2021 a 31/12/2021.  cumaru do Nor-
te - Pa, 01 de novembro de 2021.  José ribamar silva de sousa.  secretário 
Municipal.

eXtrato de reGistro de PreÇos
o FUNdo MUNiciPaL de saÚde. PreGÃo eLetrÔNico n°. 039/2021, Pro-
cesso n°. 050/2021; ata de registro de Preços n°. 072/2021.  adserV 
artiGos e PaPeLaria Ltda Me, cNPJ n°. 40.543.408/0001-24. oBJETo: 
contratação de empresa para aquisição de materiais e equipamentos de tecno-
logia da informática (ti), incluindo equipamentos necessários como: data centers 
compactos e ativos de rede para atender as demandas do fundo Municipal de 
Saúde de cumaru do Norte - Pa. Vigência: de: 01/12/2021 a 01/12/2022. assi-
natura: 02/12/2021. Valor: r$ 169.999,25. assinam: JoSÉ riBaMar SilVa dE 
SoUSa, secretário municipal e o representante legal pela empresa participante.

aViso de LicitaÇÃo
o Município de cumaru do Norte, torna público, para o conhecimento dos 
interessados, que realizara licitação, dia 14/12/2021 às 08:30, Processo nº 
055/2021, carta convite nº 001/2021 Tipo Menor Preço global. objeto: coN-
TraTaÇÃo dE PESSoa JUrÍdica coM HaBilidadE EM ENGENHaria ciVil E 
oU arQUiTETUra, coNTraTaÇÃo dE PESSoa JUrÍdica coM HaBilidadE EM 
ENGENHaria ciVil E oU arQUiTETUra, Para coNSTrUÇÃo dE TrÊS SalaS 
dE aUlaS Na EScola ErMÍNio BriTo, Na localidadE Vila SErra aZUl - 
cUMarU do NorTE/Pa. o edital completo estará à disposição no site: www.
pmcn.pa.gov.br. informações no e-mail licitacao@pmcn.pa.gov.br. cumaru do 
Norte - Pa, 02 de dezembro de 2021. augusta elias P. de s. Martins. secre-
tária Municipal de educação e cultura.

Protocolo: 738217
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ

.

aViso de sUsPeNsÃo
a Prefeitura Municipal de Marabá, através da comissão Especial de licitação, 
avisa que o ToMada dE PrEÇoS Nº 057/2021-cEl/SEVoP/PMM, ProcESSo 
N° 23.095/2021-PMM. objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria 
Para EXEcUÇÃo daS oBraS dE coNSTrUÇÃo da EScola do aUTiSTa, No 
Bairro NoVo HoriZoNTE, No MUNicÍPio dE MaraBá/Pa, que estava com 
sessão agendada para o dia 06/12/2021 - 09h00, fica SUSPENSA por tempo in-
determinado em virtude da necessidade de retificação do Edital. ass.: Franklin 
carneiro da silva - Presidente da ceL/seVoP/PMM.

Protocolo: 738218

PrFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
secretaria MUNiciPaL de ViaÇÃo e oBras PÚBLicas

EXTraTo dE TErMo adiTiVo - 3º TErMo adiTiVo dE PraZo dE 02 (doiS) 
MESES, ao coNTraTo adMiNiSTraTiVo Nº 347/2020/SEVoP/PMM, ProcES-
So liciTaTÓrio Nº 11.840/2020/PMM, Na ModalidadE ToMada dE PrEÇoS 
Nº 038/2020/cEl/SEVoP/PMM, QUE TEM Por oBJETo:  coNTraTaÇÃo dE EM-
PrESa dE ENGENHaria Para EXEcUÇÃo doS SErViÇoS dE rEcaPEaMENTo 
dE PaViMENTaÇÃo EM coNcrETo BETUMiNoSo USiNado a QUaNTE - cBUQ 
Na VP-08, localiZada No NÚclEo UrBaNo da NoVa MaraBá, MUNicÍPio 
dE MaraBá/Pa. Empresa: dfraNco coNSTrUÇoES E SErViÇoS lTda, inscri-
ta no cNPJ/Mf sob Nº 07.506.424/0001-71. assinatura: 01/12/2021. Vigência: 
10/12/2021 à 10/02/2022. Marabá/Pa.

Secretaria de Viação e obras Públicas
FÁBio cardoso Moreira-Secretário

Protocolo: 738220
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE NOVO PROGRESSO

.

PreFeitUra MUNiciPaL de NoVo ProGresso
aVisos de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetroNico Nº 65/2021-srP 
objeto: registro de Preços Para contratação de Empresa Para locação/dia de 
caminhões caçambas Basculante, para atender as Necessidades da Secretaria 
de obras do Município de Novo Progresso/Pa. Tipo: Menor preço por item. data 
da abertura: 17/12/2021 ás 08h00min. local: o pregão eletrônico será realizado 
através do Sistema eletrônico do BNc - Bolsa Nacional de compras, no site www.
bnccompras.com. o Edital e seus anexos encontram se disponíveis no endereço 
eletrônico acima. scheila Luiza Lavall - Pregoeira.

PreGÃo eLetroNico Nº 66/2021-srP. 
objeto: registro de Preços Para contratação de Empresa Para Prestação de Ser-
viços de Horas Máquinas para atender as necessidades da Secretaria de obras 
da Prefeitura Municipal de Novo Progresso/Pa. Tipo: Menor preço por item. data 
da abertura: 17/12/2021 ás 11h00min. local: o pregão eletrônico será realizado 
através do Sistema eletrônico do BNc - Bolsa Nacional de compras, no site www.
bnccompras.com. o Edital e seus anexos encontram se disponíveis no endereço 
eletrônico acima. scheila Luiza Lavall - Pregoeira.

Protocolo: 738222


