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aViso de rescisÃo totaL e aMiGÁVeL
coNtrato Nº 20190913 

o Município de Breves/Pa, por meio do Prefeito Municipal, torna pública 
a rescisão contratual Total e amigável do contrato nº 20190913, que trata 
da “contratação de Empresa de Engenharia Para Execução dos Serviços de 
Iluminação do Estádio Municipal de Breves/Pa”, de acordo com o inciso II, do 
art. 79, da lei nº 8.666/93 e previsão constante na cláusula Vigésima Se-
gunda, item 2.2 do contrato. José antônio azevedo leão - Prefeito Municipal 
de Breves/Pa.

Protocolo: 762660

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CASTANHAL

.

PreFeitUra MUNiciPaL de castaNHaL
aVisos de LicitaÇÃo

A Prefeitura Municipal de Castanhal, por intermédio da Secretaria Mu-
nicipal de Suprimento e licitação torna público a abertura do Processo lici-
tatório do tipo menor preço por item, na modalidade Pregão Eletrônico SrP 
nº 020/2022/PMc, cujo objeto é a contratação de Empresa Especializada 
para o fornecimento de recarga de água Mineral de 20 litros, destinado a 
atender as necessidades das diversas Secretarias/fundos Municipais, Bem 
como, o instituto de Previdência deste Município de castanhal/Pará, por um 
período de 12 (doze) Meses, a sessão pública de Pregão Eletrônico terá iní-
cio com a divulgação das Propostas de Preços e início da etapa de lances no 
dia 08/03/2022às 09:00 horas. o Edital estará disponível nos sites:https://
castanhal.cr2transparencia.com.br/categoria/licitacoes/ e www.comprasnet.
gov.br e e-mail pregaoeletronico@castanhal.pa.gov.br, a partir da data da pu-
blicação. Célia do Socorro da Silva Andrade - Pregoeira da Prefeitura 
Municipal de Castanhal.
A Prefeitura Municipal de Castanhal, por intermédio da Secretaria Muni-
cipal de Suprimento e licitação torna público a abertura do Processo licita-
tório do tipo menor preço por item, na modalidade Pregão Eletrônico SrP nº 
021/2022/PMc, cujo objeto é a contratação de Empresa Especializada Para 
fornecimento de gás de cozinha, destinado a atender as necessidades das 
diversas Secretarias/fundos Municipais, bem como o instituto de Previdência 
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 início da etapa de lances no dia 08/03/2022às 09:00 horas. o 
Edital estará disponível nos sites: www.castanhal.pa.gov.br/portal-da-trans-
parencia/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.

Protocolo: 762661
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE CUMARÚ DO NORTE

.

PreFeitUra MUNiciPaL de cUMarU do Norte - Pa
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrôNico Nº 012/2022 
Processo Licitatório nº 015/2022. objeto: registro de preço para contra-
tação de empresa de pneus e câmaras para atender a prefeitura Municipal e 
as Secretarias municipais, conforme condições, quantidades e exigências es-
tabelecidas neste edital e seus anexos Edital no Endereço www.portaldecom-
praspublicas.com.br. abertura das Propostas: 04/03/2022 às 09h00min. in-
formações Gerais: www.pmcn.pa.gov.br.  e-mail:  licitacao@pmcn.pa.gov.br.

PreGÃo eLetrôNico Nº 013/2022 
Processo Licitatório nº 016/2022. objeto: registro de preço para contra-
tação de empresa nos serviços técnicos profissionais de assessoria e consul-
toria em relação à transparência Pública do Município de cumaru do Norte Pa, 
Edital no Endereço: www.portaldecompras publicas.com.br abertura das Pro-
postas: 04/03/2022 às 14h00min. informações Gerais: www.pmcn.pa.gov.br 
e-mail:  licitacao@pmcn.pa.gov.br.

PreGÃo PreseNciaL Nº 001/2022 
Processo Licitatório nº 014/2022. objeto: contratação de empresa para 
prestação de serviços tipo locação de veículos leves e pesado para aten-
der as necessidades das Secretarias do Município. abertura das Propostas: 
03/03/2022 às 09h00min. informações Gerais: www.pmcn.pa.gov.br.  e-mail:  
licitacao@pmcn.pa.gov.br. Railane Barbosa Almeida: Pregoeira.

eXtrato de coNtrato
PreFeitUra MUNiciPaL de cUMarU do Norte. coNTraTo Nº. 034/2022 
- cPl, Maria NilZa lEaNdro doS SaNToS. Processo nº 013/2022 - cPl, 
dispensa de licitação nº 002/2022 - cPl. objeto: locação de um imóvel na 
rua Mato Grosso, s/n, centro, cumaru do Norte - Pa, para casa de apoio 
institucional. Vigência: 10/02/2022 à 31/12/2022. Valor: 25.300,00. cumaru 
do Norte -Pa, 15 de fevereiro de 2022. 
ceLio Marcos cordeiro. Prefeito Municipal.

eXtrato de coNtrato
FUNdo MUNiciPaL de edUcaÇÃo. coNtrato Nº. 035/2022 - cPL, NoBe 
SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA LTDA cNPJ nº 14.108.730/0001-15. 
ProcESSo dE liciTaÇÂo Nº 018/2022-cPl adESÃo a aTa dE rEGiSTro 
dE PrEÇo Nº 002/2022-cPl. objeto: adesão a ata de registro de Preço re-
ferente ao Processo licitatório nº 001/2021 - Pregão Presencial por regis-
tro de Preços nº 001/2021 realizado pelo coNSÓrcio PÚBlico Para dE-
SENVolViMENTo do alTo ParaoPEBa - codaP, objeto a contratação de 
empresa especializada para fornecimento de licença de uso de Sistemas de 
Gestão Pública de Educação em WEB integrada. Vigência: 12 meses a partir 
15/02/2022. Valor: 33.500,00.

coNtrato n°. 036/2022 - Mercedes-BeNZ do BrasiL Ltda, 
cNPJ 59.104.273/0001-29. ProcESSo liciTaTÓrio n°. 017/2022, adESÃo da 
aTa dE rEGiSTro dE PrEÇoS n°. 001/2022. oBJETo: objeto do presente termo 
de contrato é a aquisição de veículos de transporte escolar diário de estudantes, 
denominado de Ônibus rural Escolar (orE) e Ônibus Urbano Escolar acessível 
(oNUrEa), em atendimento às entidades educacionais das redes públicas de 
ensino nos Estados, distrito federal e Municípios. Valor total r$ 259.300,00. Vi-
gência: inicio 15/02/2022 a 31/12/2022. cumaru do Norte -Pa, 16 de fevereiro 
de 2022. ceLio Marcos cordeiro. Prefeito Municipal.

Protocolo: 762664
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE FARO

.

MUNicÍPio de Faro - Pa
“errata” reFereNte À PUBlicaÇÃo da PrEfEiTUra MUNiciPal dE fa-
ro-Pa do dia 14/02/2021 do diário oficial do ESTado do Pará, oNde 
se LÊ “O M. FARO REALIZARA NO DIA 23/02/22 ÀS 10 00 HS P.E. N 2022/3”, 
LÊ-se “O M. FARO REALIZARA NO DIA 07/03/22 ÀS 10:00 HS P.E. N 2022/3”
“ERRATA” REFERENTE À PUBLICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FARO-
Pa do dia 14/02/2021 do diário oficial do ESTado do Pará, oNde 
se LÊ “O M. FARO REALIZARA NO DIA 23/02/22 ÀS 15 00 HS P.E. N 2022/4”, 
LÊ-se “O M. FARO REALIZARA NO DIA 07/03/22 ÀS 15:00 HS P.E. N 2022/4”

Protocolo: 762666
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE FLORESTA DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de FLoresta do araGUaia
aVisos de HoMoLoGaÇÃo 

PreGÃo eLetrôNico N° 003/2022/srP 
objeto: registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros ali-
mentícios, material de limpeza e higienização, copa e cozinha, para atender as 
necessidades das Secretarias e fundos Municipais da Prefeitura Municipal de 
floresta do araguaia/Pa. Homologado em: 17/02/2022. Vencedor(es): adserv 
casa E construcao ltda,cNPJ 40.543.108/0001- 45, valor r$ 367.259,49; Bi-
dden comercial ltda, cNPJ 36.181.473/0001-80, valor r$ 47.555,10; d c S 
leal Eireli, cNPJ 14.308.570/0001-58, valor r$ 3.419.678,70; friosul alimen-
tos fabricação de Produtos de carnes Eireli, cNPJ 30.851.206/0001-96, valor 
r$ 812.910,00; J Martimelo costa E cia ltda, cNPJ 07.671.935/0001-49, 
valor r$ 67.082,05; Super Vip Supermercados Eireli, cNPJ 34.443.064/0001-
89, valor r$ 3.755.758,02. Mojorri C. S. A. Santiago - Prefeita.

PreGÃo eLetrôNico N° 001/2022/srP 
objeto: registro de preços para futura e eventual aquisição de combustíveis, 
com fornecimento de forma fracionada conforme demanda, para o abasteci-
mento das máquinas e veículos a serviço da Prefeitura e fundos Municipais 
de floresta do araguaia/Pa. Homologado em: 11/02/2022. Vencedor(es): co-
mercial de combustíveis floresta ltda,cNPJ 01.653.068/0001-32, valor r$ 
12.138.830,00. Mojorri c. s. a. santiago - Prefeita.

Protocolo: 762670
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE JACAREACANGA

.

aviso de licitação: 
PreGao PreseNciaL Nº 005/2022/PMJ/srP/PP

A Prefeitura Municipal de Jacareacanga-PA, comunica aos interessados 
que realizará no dia 04/03/2022, às 08:00h (horário de Brasília), licitação sob 
modalidade pregão presencial nº 005/2022/PMJ/SrP/PP, tipo menor preço 
por item, objeto: registro de preço para futura e eventual contratação de 
empresa especializada em prestação de serviços de coleta e transporte de 
resíduos sólidos, com uso de caminhões compactadores para a execução da 


