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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de BreJo GraNde do araGUaia-Pa
aViso de LicitaÇÕes

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 9/2022-04 FMe
o Município de Brejo Grande do araguaia torna público que realizará licitação 
na modalidade Pregão Eletrônico, SrP, tipo menor preço por item. Exclusiva para 
ME/EPP. oBJETo: contratação de empresa especializada para locação de veículos 
destinados ao Transporte Escolar de alunos da rede pública de ensino do municí-
pio de Brejo Grande do araguaia. aBErTUra: 22/03/2022. Horário: 09h00min

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 9/2022-05 PMBGa
o Município de Brejo Grande do araguaia torna público que realizará licita-
ção na modalidade Pregão Eletrônico, SrP, tipo menor preço por item. oBJETo: 
aquisição de combustíveis para atender as necessidades do município de Brejo 
Grande do araguaia. aBErTUra: 22/03/2022. Horário: 09h00min. local: 
Plataforma Portal de compras Públicas. Edital disponível no site do município 
(www.brejograndedoaraguaia.pa.gov.br), no Portal do TcM (www.tcm.pa.gov.br) 
e no Porta de compras Públicas (portaldecompraspublicas.com.br).

Brejo Grande do araguaia/Pa, 08 de março de 2022.
Fredson Fernando dias-Pregoeiro

Protocolo: 769542

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMETÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caMetÁ
aViso de disPeNsa de LicitaÇÃo 

disPeNsa Nº 03/2022 - dMUtt 
a Prefeitura Municipal de cametá, cNPJ nº 05.105.283/0001-50 e o depar-
tamento Municipal de Trânsito e Transporte, cNPJ nº 08.467.673/0001-68, com 
base no art. 75, inciso ii da lei federal 14.133/2021, aUToriZa e raTifica a 
diSPENSa de licitação cujo objeto: aquisição de Material de auto de infração 
Em Papel auto copiativo, para atender as necessidades do departamento 
Municipal de Trânsito E Transporte, em favor de rocila Tavares azevedo - Me - 
CNPJ nº 04.736.906/0001-20, Valor Total: R$ 32.666,67. Data da Ratificação: 
11/02/2022. Victor correa cassiano, Prefeito Municipal de cametá. João 
Batista Novaes ribeiro, diretor do departamento Municipal de trânsito 
e transporte. ordenadores de despesas.

eXtrato de coNtrato. isPeNsa Nº 03/2022 - dMUtt
objeto: aquisição de Material de auto de infração em Papel auto copiativo, 
Para atender as necessidades do departamento Municipal de Trânsito e Trans-
porte. coNTraTo Nº 1.dl03/2022 - dMUTT. contratante: Prefeitura Municipal 
de cametá, cNPJ nº 05.105.283/0001-50; departamento Municipal de Trân-
sito e Transporte, cNPJ Nº08.467.673/0001-68. contratado: rocila Tavares 
azevedo - Me - cNPJ nº 04.736.906/0001-20, Valor Total: r$ 32.666,67. Vi-
gência: 14/02/2022 à 14/02/2023. ordenadores: Victor correa cassiano, 
Prefeito Municipal de cametá. João Batista Novaes ribeiro, diretor do 
departamento Municipal de trânsito e transporte.

eXtrato de terMo aditiVo 
espécie: 1º Termo aditivo ao contrato administrativo nº 073/2021-PMc. objeto 
do contrato: aquisição de Material de construção. contratada: a. S. Miranda co-
mercio de alimentos e Serviços Transporte Eireli, cNPJ nº 14.800.196/0001-03. 
o objeto do termo aditivo é o aumento do quantitativo do contrato em questão, 
em 25% do total, no valor de r$ 128.391,14(cento e vinte e oito mil trezentos e 
noventa e um reais e quatorze centavos). ordenador: Victor correa cassia-
no, Prefeito Municipal de cametá.

Protocolo: 769545

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAPITÃO POÇO

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caPitÃo PoÇo
retiFicaÇÕes 

No extrato do termo do aditivo do contrato nº 20210300101, circulado 
no d.o.U seção 3 pág. 269, doE/Pa pág. 210 e diário do Pará pág. B8 no 
dia 09/03/2022, cujo o objeto é contratação de empresa para o atendimen-
to ao transporte escolar durante o ano letivo 2021. oNde se LÊ: Valor r$ 
62.268,87 (sessenta e dois mil e duzentos e sessenta e oito reais e oitenta e sete 
centavos). Leia-se: Valor r$: 249.329,16(duzentos e quarenta e nove mil e 
duzentos e trinta e nove reais e dezesseis centavos) passando o valor do contrato 
r$:1.246.195,80(um milhão e duzentos e quarenta e seis mil e cento e noventa e 
cinco reais e oitenta centavos). as demais informações permanecem inalteradas.
No extrato do termo do aditivo do contrato nº 20210300201 circulado 
no d.o.U seção 3 pág. 269, doE/Pa pág. 210 e diário do Pará pág. B8 no 
dia 09/03/2022, cujo o objeto cujo o objeto é contratação de empresa para o 

atendimento ao transporte escolar durante o ano letivo  2021, oNde se LÊ: 
Valor r$:45.349,90(quarenta e cinco mil e trezentos e quarenta e nove reais e 
noventa centavos e dezesseis centavos). Leia-se: Valor r$: 179.549,64 (cento 
e setenta e nove mil e quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e quatro 
centavos)  passando o valor do contrato r$:897.748,20 (oitocentos e noventa 
e sete mil e setecentos e quarenta e oito reais e vinte centavos). as demais 
informações permanecem inalteradas.

Protocolo: 769547

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CASTANHAL

.

PreFeitUra MUNiciPaL de castaNHaL
aViso de LicitaÇÃo 

toMada de PreÇos N° 004/2022/PMc 
a PreFeitUra MUNiciPaL de castaNHaL, através da Secretaria Municipal 
de Suprimento e licitação - comissão Permanente de licitação/cPl, nomeada pela 
Portaria n° 1.386/21 de 07/05/2021, com sede à av. Barão do rio Branco, n° 2232, 
Bairro: centro, neste Município de castanhal/Pará, torna público a abertura e julga-
mento da licitação na modalidade tomada de preços sob o critério de julgamento 
“menor preço global” para contratação de empresa especializada para construção de 
quadra poliesportiva na agrovila São raimundo, neste Município de castanhal/Pará.  
Participantes: Firmas cadastradas ou que comprovem qualificação para tal até três 
dias antes do recebimento e abertura das propostas. data do recebimento e aber-
tura dos documentos de habilitação e propostas: 25/03/2022, às 09:00 horas no 
auditório da Secretaria Municipal de indústria e comércio/SEMicS localizado na av. 
altamira, n.° 850, Bairro: Nova olinda, neste Município de castanhal/Pará.  Edital: 
Poderá ser obtido no prédio da PMc, Secretaria Municipal de Suprimento e licitação, 
localizado na av. Barão do rio Branco, n° 2232, Bairro: centro, neste Município de 
castanhal/Pará, através do e-mail:  licitacao.supri@castanhal.pa.gov.br  ou atra-
vés do site: http://castanhal.cr2transparencia.com.br/categoria/licitacoes/. síl-
vio roberto Monteiro dos santos - Presidente da cPL.

Protocolo: 769550

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CUMARÚ DO NORTE

.

PreFeitUra MUNiciPaL de cUMarU do Norte - Pa
eXtrato de ata de reGistro de PreÇos

Processo Licitatório nº. 011/2022, Pregão eletrônico n°. 010/2022 
ata de registro de Preços nº 019/2022 - G. d. Pereira comercio de Gás Eireli, 
cNPJ 31.329.211/0001-04. oBJETo: aquisição de gás de cozinha e água mine-
ral, destinado ao consumo das Secretarias Municipais. Vigência: 24/02/2022 a 
24/02/2023. assinatura: 24/02/2022. Valor: r$ 670.157,19. ata de registro de 
Preços nº 020/2022 - adSErV casa e construção lTda, cNPJ 40.543.108/0001-
45. oBJETo: aquisição de gás de cozinha e água mineral, destinado ao consu-
mo das Secretarias Municipais. Vigência: 24/02/2022 a 24/02/2023. assinatura: 
24/02/2022. Valor: r$ r$ 170.866,80.
Processo Licitatório nº 010/2022, Pregão eletrônico nº. 009/2022
ata de registro de Preços nº 022/2022 - adSErV casa e construção lTda, 
cNPJ: 40.543.108/0001-45. oBJETo: aquisição parcelada de água, materiais 
de limpeza, produtos de higienização e utensílios domésticos em geral, para 
atender as necessidades da prefeitura municipal e suas secretarias. Vigência: 
24/02/2022 a 24/02/2023. assinatura: 24/02/2022. Valor: r$ 63.368,17. 
ata de registro de Preços nº 023/2022 - comercial rende Mais lTda, cNPJ: 
26.371.503/0001-67. oBJETo: aquisição parcelada de gêneros alimentícios 
perecíveis e não perecíveis, materiais de limpeza, produtos de higienização e 
utensílios domésticos em geral, para atender as necessidades da prefeitura e 
suas secretarias. Vigência: 24/02/2022 a 24/02/2023. assinatura: 24/02/2022. 
Valor: r$ 246.510,54. ata de registro de Preços nº 024/2022 - deivid rodrigues 
lustosa 84004304253, cNPJ: 22.658.172/0001-90. oBJETo: aquisição parcela-
da de gêneros alimentícios perecíveis (pães), para atender as necessidades da 
prefeitura e suas secretarias. Vigência: 24/02/2022 a 24/02/2023. assinatura: 
24/02/2022. Valor: r$ 103.424,00. ata de registro de Preços nº 025/2022 - Hi-
gicler distribuidora lTda - ME, cNPJ: 23.624.879/0001-48. oBJETo: aquisição 
de utensílios domésticos, para atender as necessidades da prefeitura e suas se-
cretarias. Vigência: 24/02/2022 a 24/02/2023. assinatura: 24/02/2022. Valor: 
r$ 7.722,80. ata de registro de Preços nº 026/2022 - J. G. abadia comercio, 
cNPJ: 14.912.551/0001-36. oBJETo: aquisição parcelada de gêneros alimentí-
cios perecíveis e não perecíveis, materiais de limpeza, produtos de higienização 
e utensílios domésticos em geral, para atender as necessidades da prefeitura e 
suas secretarias. Vigência: 24/02/2022 a 24/02/2023. assinatura: 24/02/2022. 
Valor: r$ 987.872,26. ata de registro de Preços nº 027/2022 - Paulo francisco 
de abreu, cNPJ: 12.593.078/0001-46. oBJETo: aquisição parcelada de gêne-
ros alimentícios perecíveis e não perecíveis, materiais de limpeza, produtos de 
higienização e utensílios domésticos em geral, para atender as necessidades da 
prefeitura e suas secretarias. Vigência: 24/02/2022 a 24/02/2023. assinatura: 
24/02/2022. Valor: r$ 498.953,09. ata de registro de Preços nº 028/2022 - Su-
permercado américa Eireli, cNPJ: 31.358.520/0001-02. oBJETo: aquisição par-
celada de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis, materiais de limpeza, 
produtos de higienização e utensílios domésticos em geral, para atender as ne-
cessidades da prefeitura e suas secretarias. Vigência: 24/02/2022 a 24/02/2023. 
assinatura: 24/02/2022. Valor: r$ 333.731,91. ata de registro de Preços nº 
029/2022 - TMiX Soluções construtora lTda, cNPJ: 07.506.679/0001-34. oB-
JETo: aquisição de materiais de limpeza e produtos de higienização e utensílios 
domésticos em geral, para atender as necessidades da prefeitura e suas secre-
tarias. Vigência: 24/02/2022 a 24/02/2023. assinatura: 24/02/2022. Valor: r$ 
125.201,89. ata de registro de Preços nº 030/2022 - real comercio de Materiais 
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Para a construção e Serviços de Manutenção lTda, cNPJ: 10.719.828/0001-58. 
oBJETo: aquisição de materiais de limpeza e produtos de higienização e uten-
sílios domésticos em geral, para atender as necessidades da prefeitura e suas 
secretarias. Vigência: 24/02/2022 a 24/02/2023. assinatura: 24/02/2022. 
Valor: r$ 182.216,61. cumaru do Norte - Pa, 08 de março de 2022. ceLio 
Marcos cordeiro. Prefeito Municipal.

eXtrato de coNtrato
Processo LicitatÓrio nº 011/2022, PreGÃo eLetrÔNico nº 010/2022

contrato nº. 044/2022 - G. d. Pereira comercio de Gás Eireli, cNPJ nº. 31.329.211/0001-
04. objeto: contratação de empresa que visa a aquisição de gás de cozinha 
e água mineral, destinado ao consumo da Prefeitura Municipal. Valor total r$ 
245.594,25. Vigência: 25/02/2022 a 31/12/2022. contrato nº. 049/2022 - ad-
SErV casa e construção lTda, cNPJ: 40.543.108/0001-45. objeto: aquisição 
de gás de cozinha e água mineral, destinado ao consumo da Prefeitura Municipal. 
Valor total r$ 107.457,40. Vigência: 25/02/2022 a 31/12/2022.
FUNdo MUNiciPaL de edUcaÇÃo. contrato nº. 045/2022 - G. d. Pereira 
comercio de Gás Eireli, cNPJ: 31.329.211/0001-04. objeto: aquisição de gás de 
cozinha e água mineral, destinado ao consumo da desta Secretaria. Valor total r$ 
125.385,00. Vigência: 25/02/2022 a 31/12/2022. contrato nº. 050/2022 - ad-
SErV casa e construção lTda, cNPJ: 40.543.108/0001-45. objeto: aquisição 
de gás de cozinha e água mineral, destinado ao consumo da desta Secretaria. 
Valor total r$ 26.340,00. Vigência: 25/02/2022 a 31/12/2022.
FUNdo MUNiciPaL de saÚde. contrato nº. 046/2022 - G. d. Pereira co-
mercio de Gás Eireli, cNPJ: 31.329.211/0001-04. objeto: aquisição de gás de 
cozinha e água mineral, destinado ao consumo da desta Secretaria. Valor total r$ 
155.518,49. Vigência: 25/02/2022 a 31/12/2022. contrato nº. 051/2022 - ad-
SErV casa e construção lTda, cNPJ: 40.543.108/0001-45. objeto: aquisição 
de gás de cozinha e água mineral, destinado ao consumo da desta Secretaria. 
Valor total r$ 24.878,60. Vigência: 25/02/2022 a 31/12/2022.
FUNdo MUNiciPaL de assistÊNcia sociaL. contrato nº. 047/2022 - G. 
d. Pereira comercio de Gás Eireli, cNPJ: 31.329.211/0001-04. objeto: aquisição 
de gás de cozinha e água mineral, destinado ao consumo da desta Secretaria. 
Valor total r$ 141.649,00. Vigência: 25/02/2022 a 31/12/2022. contrato nº. 
052/2022 - adSErV casa e construção lTda, cNPJ: 40.543.108/0001-45. ob-
jeto: contratação de empresa que visa a aquisição de gás de cozinha e água 
mineral, destinado ao consumo da desta Secretaria. Valor total r$ 9.386,80. 
Vigência: 25/02/2022 a 31/12/2022.
FUNdo MUNiciPaL de Meio aMBieNte. contrato nº. 048/2022 - G. d. Pe-
reira comercio de Gás Eireli, cNPJ: 31.329.211/0001-04. objeto: aquisição de 
gás de cozinha e água mineral, destinado ao consumo da desta Secretaria. Valor 
total r$ 2.010,45. Vigência: 25/02/2022 a 31/12/2022. contrato nº 053/2022 
- adSErV casa e construção lTda, cNPJ: 40.543.108/0001-45. objeto: aquisi-
ção de gás de cozinha e água mineral, destinado ao consumo da desta Secreta-
ria. Valor total r$ 2.804,00. Vigência: 25/02/2022 a 31/12/2022.

Protocolo: 769552

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CURIONÓPOLIS

.

secretaria MUNiciPaL de saÚde de cUrioNÓPoLis
aViso de LicitaÇÃo

ModaLidade: Pregão Eletrônico SrP Nº 007/2022 - TiPo: Menor Preço por 
item - oBJETo: registro de Preços para eventual aquisição de medicamentos, 
material técnico, insumos hospitalares, material de laboratório, para atender as 
necessidades dos Programas: farmácia Básica, assistência farmacêutica, aten-
ção Primária, Hospital Municipal e SaMU - daTa rEcEBiMENTo ProPoSTaS: 
23 de março de 2022. Hora: 09:00 hs–o edital está disponível aos interessa-
dos pelo site www.curionópolis.pa.gov.br e www.portaldecompraspublicas.com.
br–10 de março de 2022–daniel de Jesus Macedo–Pregoeiro.

Protocolo: 769488

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CURUÇÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de cUrUÇa
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico srP/Nº 001/2022 seMUsa-tipo: menor preço por 
item, objeto: contratação de empresa especializada para o eventual forneci-
mento de recarga de oxigênio medicinal, com entrega de forma parcelada, 
para suprir as necessidades da unidade mista de saúde de curuçá e da uni-
dade móvel samu, Sessão Pública: dia 22/03/2022, às 09:00h.informações: 
Edital disponível: https://www.portaldecompraspublicas.com.br https://
www. https://www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes/ JeFFersoN Fer-
reira de MiraNda -Prefeito Municipal de curuça/Pa.

Protocolo: 769556

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE IGARAPÉ-MIRI

.

PreFeitUra MUNiciPaL de iGaraPÉ Miri
eXtrato de aViso de LicitaÇÃo

ModaLidade: coNcorrÊNcia
a Prefeitura Municipal de igarapé-Miri, no uso de suas atribuições legais, 
torna público aos interessados, através do Prefeito Municipal de igarapé-miri, por 

meio da comissão Permanente de licitação o seguinte Extrato: concorrência nº 
001/2022/PMi- c; objeto: contratação de Pessoa Jurídica para Urbanização da 
orla em Pavimento aterrado no Município de igarapé - Miri abertura: 12/04/2022 
as 8h e 30 min. o edital encontra-se no Portal da Prefeitura Municipal de igara-
pé Miri no endereço Eletrônico:www.igarapemiri.pa.gov.br. Esclarecimentos de 
duvidas pelo e-mail: cpligarapemiri2021@hotmail.com.edilene castro Mota; 
Presidente da comissão Permanente de Licitação.

roBerto PiNa oLiVeira-Prefeito Municipal
Protocolo: 769560

secretaria MUNiciPaL de saÚde de iGaraPÉ-Miri
aViso de LicitaÇÃo Pe Nº 007/2022

aViso de LicitaÇÃo - PreGÃo eLetroNico Nº 007/2022-cPL/seM-
sa-srP. tipo: - Menor preço por item. Pregão eletrônico para registro 
de preço para eventual coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada EM Ma-
NUTENÇÃo dE ar coNdicioNado E forNEciMENTo dE PEÇaS. abertura: 
23/03/2022 às 08h30. informações: pregoeiroigmiri@gmail.com. Edital disponí-
vel em: www.portaldecompraspublicas.com.br.

Nazianne Barbosa Pena-Secretaria Municipal de Saúde
Protocolo: 769564

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE IPIXUNA DO PARÁ

.

aViso de LicitaÇÃo  
PreGÃo eLetrÔNico Nº 020/2022-Pe/srP

a PreFeitUra MUNiciPaL de iPiXUNa do ParÁ, TorNa PÚBlico a To-
doS oS iNTErESSadoS ao ProcESSo liciTaTÓrio QUE TEM coMo oBJETo: 
rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra E EVENTUal aQUiSiÇÃo dE MaTEriaiS dE 
coNSTrUÇÃo, ElÉTricoS, HidráUlicoS E fErraMENTaS, ViSaNdo aTENdEr 
aS NEcESSidadES da PrEfEiTUra MUNiciPal dE iPiXUNa do Pará E SUaS SE-
crETariaS. a abertura será no dia 24/03/2022, às 08:00 horas www.portalde-
compraspublicas.com.br, informações e-mail: licitacao@ipixunadopara.pa.gov.br.

arteMes siLVa de oLiVeira-PreFeito MUNiciPaL
Protocolo: 769566

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE IRITUIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de iritUia Pa
aVisos de adiaMeNto. 

o Município de irituia/Pa, através da Prefeitura Municipal, por intermé-
dio do Setor de licitações, aViSa aos interessados que a abertura do PrEGÃo 
ElETrÔNico Nº 001/2022, tipo menor preço por item, objeto: contratação de 
Empresa Para Prestação de Serviços de Transporte Escolar no Município de iri-
tuia/Pa, Conforme Descrições e Especificações Apresentadas No Anexo I (Termo 
de referência), Por Sistema de registro de Preços, com abertura prevista para 
o dia 10:00 horas do dia 11/03/2022, fica adiada para o dia 22/03/2021, às 
10h00min (horário de Brasília);
PreGÃo eLetrÔNico, Nº 003/2022, tipo menor preço por item, objeto: 
contratação de Empresa Para fornecimento de Gêneros alimentícios destinados 
a Merenda Escolar no Município de Irituia/Pa, Conforme Descrições e Especifi-
cações apresentadas no anexo i (Termo de referência). com abertura prevista 
para o dia 14:00 horas do dia 11/03/2022, fica adiada para o dia 22/03/2021, 
às 14h00min (horário de Brasília), tendo em vista o atraso na publicação no 
Mural de licitações do TcM/Pa, para evitar qualquer impugnação da realização 
do certame a comissão em conformidade com a lei federal 8.666/93 adia o 
certame para a data acima mencionada. o Edital e seus anexos encontram-se à 
disposição dos interessados no Portal de compras Púbicas https://www.portalde-
compraspublicas.com.br, Portal da Prefeitura na Url https://www.irituia.pa.gov.
br/ e no Mural das licitações do TcM/Pa, https://www.tcm.pa.gov.br a partir da 
publicação deste aviso. informações complementares poderão serem solicitadas 
pelo e-mail: cpl@irituia.pa.gov.br. samilly Lima ramos - Pregoeira.

Protocolo: 769568

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
serViÇo de saNeaMeNto aMBieNtaL de MaraBÁ - ssaM

eXtrato de ordeM de serViÇo
o. s. Nº 001/2022. tomada de Preços Nº 050/2021-ceL/seVoP/PMM. 
com a empresa airES arQUiTETUra E ENGENHaria ElÉTrica lTda, cNPJ 
Nº 03.272.575/0001-51, para coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria 
Para EXEcUÇÃo doS SErViÇoS dE SUBSTiTUiÇÃo da ilUMiNaÇÃo PÚBlica 
(iP) No rESidENcial TocaNTiNS, No MUNicÍPio dE MaraBá. Execução dos 
serviços contratados por meio do contrato Nº 032/2022 - SSaM.

Marabá, 02 de março de 2022.
Múcio eder andalécio-diretor Presidente

Protocolo: 769571


