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PreFeitUra MUNiciPaL de caPaNeMa
eXtrato de terMo aditiVo

terMo aditiVao coNtrato Nº 1310001-2021-convite Nº 003-2021. 
termo aditivo do contratonº1310001-2021. convite Nº 003-2021. objeto: 
supressão e acréscimo de valor ao contrato nº 1310001-2021 cujo objeto 
é a execução de serviços de construção de uma Ponte sobre o rio ouricuri, 
na cidade de capanema/Pa. Empresa: a.s.oliveira comercio E serviços 
Eireli,cNPJ Nº:33.977.343/0001-60. fund. legal: art. Nº57, § 1º, inciso 
ii e art. 65, § 1º da lei nº8.666/93. assinatura: 28/03/2022. Francisco 
Ferreira Freitas Neto-Prefeito Municipal.

Protocolo: 778262

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CHAVES

.

PreFeitUra MUNiciPaL de cHaVes/Pa
aViso de HoMoLoGaÇÃo

a Prefeitura Municipal de chaves, resolve HoMoloGar o ato de adju-
dicação proferido pelo Pregoeiro ao resultado do processo licitatório: PRE-
GÃo ElEtrÔNico Nº 003/2022-srP-PMc. objeto: aQUisiÇÃo dE MatE-
rial dE HiGiENE E liMPEZa E dEscartávEis, Para atENdEr Às NEcEs-
sidadEs da PrEfEitUra E sEcrEtarias do MUNicÍPio dE cHavEs-Pa, 
em favor das empresas JN coMErcio E traNsPortE EirEli-cNPJ Nº 
41.927.895/0001-91. lottUs coMErcio dE MErcadorias EirEli EPP
-cNPJ Nº 26.658.489/0001-87 e solUcao coMErcio EirEli, cNPJ Nº 
29.424.977/0001-18
data da Homologação: 28/03/2022

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos
PreGÃo eLetrÔNico Nº 003/2022-srP-PMc

Parte: Prefeitura Municipal/secretarias e fundos municipais
origem PreGÃo eLetrÔNico Nº 003/2022-srP-PMc
objeto: rEGistro dE PrEÇo aQUisiÇÃo dE MatErial dE HiGiENE E 
liMPEZa E dEscartávEis, Para atENdEr Às NEcEssidadEs da PrE-
fEitUra E sEcrEtarias do MUNicÍPio dE cHavEs-Pa.
Prazo de vigência da ata de registro de Preços: 12 (doze) meses.
data da assinatura: 29/03/2022.
empresas: JN coMErcio E traNsPortE EirEli-cNPJ Nº 41.927.895/0001-
91. valor global estimado r$ 1.191.501,98. lottUs coMErcio dE MErca-
dorias EirEli EPP-cNPJ Nº 26.658.489/0001-87, valor global estimado 
r$ 912.935,07. solUcao coMErcio EirEli, cNPJ Nº 29.424.977/0001-
18, r$ 973.941,29.

Jose riBaMar soUsa da siLVa
Prefeito Municipal

Protocolo: 778263

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CUMARÚ DO NORTE

.

PreFeitUra MUNiciPaL de cUMarU do Norte - Pa
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 019/2022
Processo Licitatório nº 028/2022. objeto: registro de preço para re-
gistro de preço para a contratação de empresa para fornecimento de pe-
ças de moto, objetivando atender as necessidades da Prefeitura Municipal 
de cumaru do Norte e suas secretarias, Edital no Endereço: www.por-
taldecompras publicas.com.br. abertura das Propostas: 13/04/2022 às 
09h00min. informações Gerais: www.pmcn.pa.gov.br.  e-mail:  licitacao@
pmcn.pa.gov.br. railane Barbosa almeida: Pregoeira.

Protocolo: 778264

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CURUÇÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de cUrUÇa
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico srP/Nº 002/2022 PMc
tipo: menor preço por item, objeto: : registro de Preços, para futura e even-
tual contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de 
expediente e didáticos  para atender as necessidades  da prefeitura ,secre-
tarias e fundo do Munícipio.sessão Pública: dia 11/04/2022, às 10:00h.in-
formações: Edital disponível: https://www.portaldecompraspublicas.com.br 
https://www. https://www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes/ JeFFersoN 
Ferreira de MiraNda -Prefeito Municipal de curuça/Pa.

Protocolo: 778266

PreFeitUra MUNiciPaL de cUrUÇÁ
aViso de PUBLicaÇÃo de LicitaÇÃo 
tiPo PreGÃo eLetrÔNico reGistro 

de PreÇo Nº 004/2022-PMc 
objeto: a presente licitação tem como objeto a registro de preços visando 
futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de 
serviços de locação de veículos automotivos sem motorista, para atender 
as necessidades da Prefeitura Municipal de curuçá, secretarias e fundos de 
curuçá/Pa, a data de abertura será no dia 11/04/2022 às 09:00hs. o Edi-
tal encontra-se à disposição no portal do tcM/Pa e no Bll compras (www.
bll.org.br). curuçá/Pa, 29 de março de 2022. JeFFersoN Ferreira de 
MiraNda Prefeito Municipal de curuçá/Pa.

Protocolo: 778268
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.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ITAITUBA

.

a PreFeitUra MUNiciPaL de itaitUBa 
torna público que em 16/03/2022 recebeu da secretaria de Meio ambiente 
e sustentabilidade - sEMas/Pa, a licença de instalação nº 3241/2022, 
Processo nº 2020/0000009669, que autoriza a implantação e obras de 
melhoria na Estrada Municipal tocantinzinho, localizada no município de 
itaituba/Pa.

Protocolo: 778269
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.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
secretaria MUNiciPaL de seGUraNÇa iNstitUcioNaL

eXtrato ao coNtrato Nº 189/2022/sMsi 
Processo administrativo nº 5.232/2022/PMM, autuado na modalida-
de adesão a ata de registro de Preço nº 015/2022/cEl/sEvoP/PMM, obje-
to: locaÇÃo dE vEÍcUlos, dEstiNados a atender as demandas da se-
cretaria Municipal de Segurança Institucional e seus órgãos adidos; Empre-
sa: l & c sErviÇos E locaÇÕEs ltda.-EPP, cNPJ no 07.151.812/0001-
87; valor r$ 333.600,00 (trezentos e trinta e três mil seiscentos reais), 
assinatura 25/03/2022, vigência: 31/12/2022. Jair Barata Guimarães 
secretário de segurança institucional.

eXtrato ao coNtrato Nº 182/2022/sMsi 
Pregão Presencial  nº  030/2021/ceL/PMM, gerado em função do Pro-
cesso Licitatório nº 11.150/2021-CEL/PMM que gerou a Ata de Registro de 
Preços nº 057/2021/sEvoP/PMM, objeto: fornecimento de materiais de 
consumo (Gêneros alimentícios, Materiais descartáveis e Utensílios para 
cozinha, bem como Material de limpeza), para atender as necessidades 
da Secretaria Municipal de Segurança Institucional e seus órgãos adidos; 
Empresa: v G dE soUsa fErrEira inscrita sob o cNPJ: 23.912.114/0001-
03; valor r$ 23.183,00 (vinte e três mil e cento e oitenta e três reais), 
assinatura 24/03/2022, vigência: 31/12/2022. Jair Barata Guimarães 
secretário de segurança institucional.

Protocolo: 778271

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
secretaria MUNiciPaL de assistÊNcia sociaL

eXtrato ao coNtrato Nº 165/2022/seasP 
Processo administrativo nº 1.597/2021-PMM, autuado na modalida-
de Pregão Eletrônico (srP) Nº 004/2021-cPl/PMM, que gerou a ata de 
Registro de Preços nº 057/2021-CPL objeto: Aquisição de kits de enxoval 
destinado aos beneficiários atendidos pelo programa de Benefícios Even-
tuais e Emergenciais da sEasPac. Empresa: vG dE soUsa fErrEira, 
inscrita no cNPJ, sob nº 23.912.114/0001-03; valor r$ 128.043,50 (cento 
e vinte e oito mil, quarenta e três reais e cinquenta centavos), assinatura 
21/03/2022. vigência: 31/12/2022. Nadjalúcia oliveira Lima, secretá-
ria de assistência social.

Protocolo: 778272
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE PALESTINA DO PARÁ

.

aViso de LicitaÇÃo
o Município de Palestina do Pará comunica aos interessados que rea-
lizará no dia 11/04/2022 às 08h:30min (horário de Brasília), licitação na 
modalidade Pregão Eletrônico PE - 013/2022-PMPP srP, tipo Menor Preço 
por item com objeto: registro de preço para eventual locação de uma 
máquina: escavadeira hidráulica, destinado a suprir as necessidades do 
Município de Palestina do Pará/Pa. o edital estará disponível no sítio do www.


