
diário oficial Nº 34.901   109Terça-feira, 22 DE MARÇO DE 2022

Bairro: centro, neste Município de castanhal/Pará, torna público a abertura e 
julgamento da licitação na modalidade tomada de preços sob o critério de jul-
gamento “menor preço global” para contratação de empresa especializada para 
reforma e ampliação de quadra poliesportiva no conjunto Parque dos castanhais, 
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 abertura dos documentos de habilitação e 
propostas: 07/04/2022, 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 através do site: http://cas-
tanhal.cr2transparencia.com.br/categoria/licitacoes/. sílvio roberto Monteiro 
dos santos - Presidente da cPL.

Protocolo: 774525
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE CUMARÚ DO NORTE

.

PreFeitUra MUNiciPaL de cUMarU do Norte - Pa
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 014/2022 
Processo LicitatÓrio Nº 019/2022 

objeto: registro de preço para a contratação de empresa de engenharia, prestar 
serviço de manutenção predial corretiva e preventiva, para atender às demandas 
existentes ou que venha a ocorrer nos imóveis de posse da Prefeitura Munici-
pal do cumaru do Norte-Pa, Edital no Endereço: www.portaldecompraspublicas.
com.br. Prevista para o 24/03/2022 às 09h00min. Será prorrogada abertura das 
Propostas: 01/04/2022 às 09h00min informações Gerais: www.pmcn.pa.gov.br.  
e-mail:  licitacao@pmcn.pa.gov.br.
licitacao@pmcn.pa.gov.br.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 015/2022 
Processo LicitatÓrio Nº 023/2022

objeto: registro de preço para futura aquisição de materiais expediente, perma-
nente e suplementos de informática em geral, objetivando atender a Prefeitura, 
Secretarias e fundos Municipais, Edital no Endereço: www.portaldecompras pu-
blicas.com.br. abertura Propostas: 31/03/2022 às 09h00. informações: licita-
cao@pmcn.pa.gov.br.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 016/2022 
Processo LicitatÓrio Nº 025/2022 

objeto: contratação de empresa especializada em serviços de recapagem, du-
plagem, vulcanização, recauchutagem de pneus em geral, para atender a frota 
de veículos e maquinas pesadas do Município de cumaru do Norte - Pa, Edi-
tal no Endereço: www.portaldecompraspublicas.com.br. abertura Propostas: 
04/04/2022 às 09h00. informações: licitacao@pmcn.pa.gov.br.
Pregão Eletrônico nº 017/2022. Processo licitatório nº 026/2022. objeto: regis-
tro de preço para contratação de empresa para fornecimento de moveis, material 
permanente, eletrodomésticos e eletrônicos, objetivando atender as necessida-
des da Prefeitura Municipal, Secretarias, fundos Municipais de cumaru do Norte/
Pa, Edital no Endereço: www.portaldecompraspublicas.com.br. abertura Propos-
tas: 04/04/2022 às 14h00. informações: licitacao@pmcn.pa.gov.br. railane Bar-
bosa almeida - Pregoeira.

eXtrato de coNtrato
Processo LicitatÓrio Nº 014/2022, 

Na ModaLidade PreGÃo PreseNciaL Nº 001/2022.
Prefeitura Municipal de cumaru do Norte. contrato nº. 100/2022 - ouro 
Negro Pavimentações lTda, cNPJ: 30.173.227/0001-08. objeto: prestação 
de serviços tipo locação de veículos pesado para atender as necessidades das 
Secretarias do Município. Valor total r$ 1.519.000,00. Vigência: 14/03/2022 a 
31/12/2022. contrato nº. 102/2022 - Pará concretos e locações de Máquinas 
Pesadas lTda, cNPJ: 03.069.571/0001-70. objeto: prestação de serviços tipo 
locação de veículos leves e pesado para atender as necessidades das Secretarias 
do Município de cumaru do Norte/Pa. Valor total r$ 2.161.360,00. Vigência: 
14/03/2022 a 31/12/2022. celio Marcos cordeiro. Prefeito Municipal.

FUNdo MUNiciPaL de edUcaÇÃo
contrato nº. 104/2022 - Pará concretos e locações dE Máquinas Pesadas 
lTda, cNPJ: 03.069.571/0001-70. objeto: Prestação de serviços tipo locação de 
veículos leves e pesado para atender as necessidades fundo Municipal de Educa-
ção. Valor total r$ 334.900,00. Vigência: 14/03/2022 a 31/12/2022. 
augusta elias. secretário Municipal de educação.

FUNdo MUNiciPaL de saÚde
contrato nº. 103/2022 - Pará concretos e locações de Máquinas Pesadas 
lTda, cNPJ: 03.069.571/0001-70. objeto: Prestação de serviços tipo locação 
de veículos leves e pesado para atender as necessidades da fundo Municipal de 
Saúde. Valor total r$ 204.150,00. Vigência: 14/03/2022 a 31/12/2022. 
Jose ribamar. secretário Municipal de saúde.

FUNdo MUNiciPaL de Meio aMBieNte
contrato nº. 101/2022 - ouro Negro Pavimentações lTda, cNPJ: 30.173.227/0001-
08. objeto: prestação de serviços tipo locação de veículos pesado para atender as 
necessidades da fundo Municipal de Meio ambiente. Valor total r$ 848.900,00. 
Vigência: 14/03/2022 a 31/12/2022. contrato nº. 105/2022 - Pará concretos 
e locações de Máquinas Pesadas lTda, cNPJ: 03.069.571/0001-70. objeto: 
prestação de serviços tipo locação de veículos leves e pesado para atender as 
necessidades da fundo Municipal de Meio ambiente. Valor total r$ 875.635,00. 
Vigência: 14/03/2022 a 31/12/2022. 
ewerton socorro da silva. secretário Municipal.

FUNdo MUNiciPaL de edUcaÇÃo
contrato nº. 106/2022 - ViSUal flEX coMErcio E iNdUSTriadE MoVEiS 
EirEli, cNPJ: 29.246.621/0001-31. adesão a ata de registro de Preços, Pregão 
Eletrônico nº 00058/2021. Processo administrativo N° 23110.021957/2021-81, 
da UNiVErSidadE fEdEral dE PEloTaS/rS. objeto: aquisição de mobiliário 
(250 cadeira escolar) para salas de aula. Valor total r$ 74.250,00. Vigência: 
16/03/2022 a 31/12/2022. augusta elias P. de s. Martins. secretária Mu-
nicipal de educação.

Protocolo: 774526
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE DOM ELISEU

.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo PreseNciaL srP Nº 008/2022-PMde - Proc. LicitatÓrio 

Nº9/2022-180301 - Proc. adMiNistratiVo Nº 00403003/22
o Município de dom eliseu, através da Prefeitura Municipal, por intermédio 
do Pregoeiro, torna público que às 10:00h do dia 01/04/2022, realizará licitação, 
Pregão Presencial SrP, tipo menor preço por item, para a rEGiSTro dE PrEÇoS 
Para EVENTUal coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Na PrESTaÇÃo 
dE SErViÇoS dE forNEciMENTo dE PaSSaGENS Para TraNSPorTE dE PaS-
SaGEiroS EM ÔNiBUS rodoViárioS, QUE coMPrEENdE a rESErVa, EMiS-
SÃo, MarcaÇÃo E rEMarcaÇÃo, ENdoSSo dE BilHETES dE PaSSaGENS 
TErrESTrES EM ÂMBiTo NacioNal, iNTErMUNiciPaiS E iNTErESTadUaiS, 
dESTiNado a aTENdEr aS NEcESSidadES da PrEfEiTUra MUNiciPal dE 
doM EliSEU E oS fUNdoS dE SaÚdE E aSSiSTÊNcia Social, NESTE MU-
NicÍPio, cUJaS ESPEcificaÇÕES dETalHadaS ENcoNTraM-SE EM aNEXo i, 
acoMPaNHaNdo o EdiTal da liciTaÇÃo, a realizar-se na Sala de reuniões 
da sede do poder Executivo Municipal localizada na av. Juscelino Kubitschek de 
oliveira, nº02, centro, cEP: 68.633-000. a licitação obedecerá ao disposto na 
lei nº 10.520/2002, subsidiada pela lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
o Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados no endereço ele-
trônico: https://domeliseu.pa.gov.br/ e no departamento de licitações da Prefeitura 
no mesmo endereço acima referido, a partir da publicação deste aviso, no horário de 
expediente das 08:00hs às 13:00hs. informações: licita.pmde@gmail.com.

Felipe Gabriel correa Barros-Pregoeiro Municipal
Protocolo: 774528
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE FARO

.

MUNicÍPio de Faro - Pa
“errata” reFereNte À PUBLicaÇÃo da PMf do dia 17/03/2022 do di-
ário oficial do ESTado do Pará, oNde se LÊ “o M. faro rEaliZara No 
dia 29/03/22 ÀS 10:00 HrS rPE N° 2022/6”, LÊ-se “o M. faro rEaliZara No 
dia 30/03/22 ÀS 17:00 HrS rPE N° 2022/6” qualquer esclarecimento sobre o 
edital será feito pelo endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br/.
o MUNicÍPio de Faro aViSa o caNcElaMENTo do rPE Nº 2022/7, daTa-
da Para 29/03/2022 ÀS 16:00 HrS, cUJo oBJ. SEria PrEGÃo Para rEGiS-
Tro dE PrEÇoS ElETroNico Para coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para a aQUi-
SiÇÃo dE UrNaS fUNEBrES Para aTENdEr fMaS do MUNiciPio dE faro. 
PUBl. No diário oficial do EST. do Pa dia 17/03/2022.
o MUNicÍPio de Faro aViSa o caNcElaMENTo do TP Nº 00006/2022, da-
Tada Para 31/03/2022 ÀS 10:00 HrS, cUJo oBJ. SEria coNTraTaÇÃo dE EM-
PrESa Para aQUiSiÇÃo dE MaTErial dE coNSTrUÇÃo EM GEral, MaTErial 
HidráUlico E MaTErial dE PiNTUra dESTiNadoS À PrEfEiTUra MUNiciPal 
dE faro. PUBl. No diário oficial do EST. do Pa dia 17/03/2022.

Protocolo: 774531
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE FLORESTA DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de FLoresta do araGUaia/Pa
aVisos de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 008/2022/srP 
objeto: registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros ali-
mentícios e embalagens para composição de cestas básicas, para a Secretaria 
Municipal de assistência Social. abertura no dia 06/04/2022 ás 08:15hs. Edital 
na íntegra disponível nos endereços eletrônicos: www.portaldecompraspublicas.
com.br;www.florestadoaraguaia.pa.gov.br/categoria/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.

eXtrato de coNtrato. P.e. N° 003/2022/srP
objeto: aquisição de gêneros alimentícios, material de limpeza e higieniza-
ção, copa e cozinha para fMS. contratante: fundo Mun. de Saúde. contrato nº 
086/2022. contratada: d c S leal Eireli - Epp. Valor: r$ 340.444,89. Vigência: 
17/03/2022 a 31/12/2022. divailton Moreira de souza - Pregoeiro.

Protocolo: 774532


