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atendimemto da rede Socioassistencial através da doação Para famílias 
carentes em Situação de Vulnerabilidade Social cadastradas Junto a Se-
cretaria do Trabalho e assistência Social do Município de Breves/Pa, Bem 
como o incentivo E fomento À Produção local/regional com Geração 
de renda Às atividades da agricultura familiar Que Se Enquadram Nas 
disposições da lei Nº 11.326/2006; Valor Total: r$ 16.253,60; Vigência: 
12/04/2022 a 12/06/2022; data da assinatura: 12/04/2022.
coNtrato Nº: 20220102; origem: dispensa de licitação Nº 7/2022-
032301; contratante: Prefeitura Municipal de Breves; contratado: Giovani 
Pereira de carvalho; objeto: aquisicão de Gêneros alimentícios Perecíveis 
(Pescados do Tipo: Tambaqui, Tambatinga, Tambacu E Tilápia) oriundos 
da agricultura familiar, através da Modalidade compra institucional, obje-
tivando o atendimento da rede Socioassistencial através da doação Para 
famílias carentes Em Situação de Vulnerabilidade Social cadastradas Jun-
to a Secretaria do Trabalho e assistência Social do Município de Breves/Pa, 
Bem como o incentivo e fomento À Produção local/regional com Geração 
de renda Às atividades da agricultura familiar Que Se Enquadram Nas 
disposições da lei Nº 11.326/2006; Valor Total: r$ 29.404,40; Vigência: 
12/04/2022 a 12/06/2022; data da assinatura: 12/04/2022.

aVisos de LicitaÇÃo deserta 
coNVite Nº 1/2021-191001 

o Fundo Municipal de saúde de Breves torna público, para conhe-
cimento dos interessados, que foi declarado dESErTo, o coNViTE Nº 
1/2021-191001, objeto: contratação de Empresa Especializada Na área 
de Engenharia E, ou, arquitetura E ampliação Para a Prestação de Serviços 
Técnicos de Elaboração de Projeto Básico Executivo E complementar Para 
adequação E reforma das instalações do Hospital Municipal Maria Santana 
rocha franco, localizado Na rua Wilson frazão, 425 - centro - Breves/Pa.

aVisos de HoMoLoGaÇÃo 
coNVite Nº 1/2022-011701 

objeto: contratação de Empresa Especializada Na Execução dos Serviços 
de construção da Guarita No Hospital Municipal de Breves, rua Wilson 
frazão S/N, Bairro centro, Município de Breves - Pará. Vencedor: K dos S 
oliveira - Me, com o valor total de r$ 207.393,73. Homologo a licitação na 
forma da lei nº 8.666/93 - Jucineide alves Barbosa. 04/03/2022.

toMada de PreÇos Nº 2/2022-011201. 
objeto: contratação de Empresa Especializada Na Execução dos Serviços 
de reforma da Emef raimundo Pinheiro, Bairro Parque industrial, Municí-
pio de Breves - Pa. Vencedor: l r c dos Santos, com o valor total de r$ 
368.923,74. Homologo a licitação na forma da lei nº 8.666/93. Manuelle 
Espindola dos reis. 17 de março de 2022.

toMada de PreÇos Nº 2/2022-011901 
objeto: contratação de Empresa Especializada Na Execução dos Serviços de 
reforma da Emef Miguel Bitar, Bairro centro, Município de Breves/Pa. Vence-
dor: l r c dos Santos, com o valor total de r$ 435.325,35. Homologo a lici-
tação na forma da lei nº 8.666/93. Manuelle Espindola dos reis. 18/03/2022.

toMada de PreÇos Nº 2/2022-012101. 
objeto: contratação de Empresa Especializada Na Execução dos Serviços 
de ampliação do Posto de Saúde da cidade Nova, Na avenida Melgaço S/
Nº, Bairro da cidade Nova, Município de Breves - Pará. Vencedor: J.f.c. de 
correa Eireli - Epp, com o valor total de r$ 341.314,55. Homologo a licitação 
na forma da lei nº 8.666/93 - Jucineide alves Barbosa. 04 de abril de 2022.

toMada de PreÇos nº 2/2022-020201 
objeto: contratação(ões) de Empresa(S) Especializada(S) Para a Execu-
ção das obras de construções (conclusões) das Emef: angelina Bebiano 
- Escola de 04 Salas, Marcelina Magna campos - Escola de 02 Salas E 
Santana - Escola de 04 Salas, localizadas Na Zona rural do Município de 
Breves/Pa, conforme Padrão fNdE, Em atendimento À Secretaria Munici-
pal de Educação. Vencedor: d. Gibson azevedo Eireli, com o valor total de 
r$ 1.719.439,42. Homologo a licitação na forma da lei nº 8.666/93 - Ma-
nuelle Espindola dos reis. 23 de março de 2022.

aViso de disPeNsa de LicitaÇÃo 
disPeNsa Nº 7-2022-032301 

objeto: aquisicão de Gêneros alimentícios Perecíveis (Pescados do Tipo: 
Tambaqui, Tambatinga, Tambacu E Tilápia) oriundos da agricultura fami-
liar, através da Modalidade compra institucional, objetivando o atendi-
mento da rede Socioassistencial através da  doação Para famílias carentes 
Em Situação de Vulnerabilidade Social cadastradas Junto a Secretaria do 
Trabalho E assistência Social do Município de Breves/Pa, Bem como o in-
centivo E fomento À Produção local/regional com Geração de renda Às 
atividades da agricultura familiar Que Se Enquadram Nas disposições da 
lei Nº 11.326/2006; contratado: cicero José souza Leão e Giovani 
Pereira de carvalho.

Protocolo: 792461

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CAMETÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caMetÁ
eXtratos de coNtratos 

PreGÃo eLetrÔNico srP nº 054/2021-PMc 
objeto: registro de Preço Para futura e Eventual contratação de Empresa 
Especializada em Fornecimento de Gêneros Alimentícios a fim de suprir 

as necessidades do Programa Nacional de alimentação Escolar (Pnae), 
Para Suprir as necessidades do ano letivo de 2022, referente aos Progra-
mas: creches, Educação infantil, Ensino fundamental, Educação de Jovens 
e adultos - EJa, Ensino de Quilombolas. fundamento legal: lei federal nº 
8.666/93. coNTraTo Nº 11.PE.054/2021-PMc/SEMEd. contratante: Prefei-
tura Municipal de cametá/Secretaria Municipal de Educação/fundo Municipal 
de Educação, cNPJ nº 18.782.198/0001-78 e fundo Mun. desenv. Ens. fund. 
Val. Magist. fundeb cametá, cNPJ Nº 31.480.157/0001-95. contratado: r. 
W. VEiGa, cNPJ nº 07.313.013/0001-60. Valor Total r$ 427.184,64. Vigên-
cia: 08/04/2022 a 07/04/2023. ordenador: Enio de carvalho. coNTraTo Nº 
12.PE.054/2021-PMc/SEMEd. contratante: Prefeitura Municipal de came-
tá/Secretaria Municipal de Educação/fundo Municipal de Educação, cnpj nº 
18.782.198/0001-78 e fundo Mun. desenv. Ens. fund. Val. Magist. fundeb 
cametá, cNPJ Nº 31.480.157/0001-95. contratado: E. l. W. Moia Eireli, cNPJ 
nº 34.436.201/0001-58. Valor Total r$ 451.899,75. Vigência: 29/04/2022 a 
28/04/2023. ordenador: enio de carvalho.

Protocolo: 792463

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CAPITÃO POÇO

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caPitÃo PoÇo
aViso de LicitaÇao 

cHaMada PUBLica Nº 001/2022 - PMcP 
tipo chamada Publica, abertura ás 10h00min do dia 23/05/2022, que 
visa a aquisição de Gêneros da agricultura familiar destinados a alimen-
tação escolar da rede de ensino do Município de capitão Poço - Pa, a 
realizar-se na sala da cPl-PMcP. o edital encontra-se disponível na sala 
da cPl-PMcP avenida Moura carvalho, 1255, Tatajuba capitão Poço/Pa. 
Valor r$50,00 impresso.

Protocolo: 792466

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CASTANHAL

.

PreFeitUra MUNiciPaL de castaNHaL
aViso de aLteraÇÃo 

toMada de PreÇos N.° 008/2022/PMc 
a Prefeitura Municipal de castanhal, estado do Pará, torna público para 
conhecimento dos interessados a alteração do edital da Tomada de Preços 
n° 008/2022/PMc, que tem como objeto a contratação de empresa espe-
cializada para construção da creche Santa rita de cassia, neste Município 
de castanhal/Pará.  Edital retificado: 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://castanhal.cr2transparencia.com.br/categoria/licitacoes/. sílvio ro-
berto Monteiro dos santos - Presidente da cPL.

Protocolo: 792469

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CUMARÚ DO NORTE

.

PreFeitUra MUNiciPaL de cUMarU do Norte - Pa
eXtrato de coNtrato

PreFeitUra MUNiciPaL de cUMarU do Norte
Processo LicitatÓrio Nº 023/2022, Na ModaLidade PreGÃo 
eLetrÔNico Nº 015/2022; coNTraTo Nº. 124/2022 - adSErV ar-
TiGoS E PaPElaria lTda, cNPJ n° 40.543.408/0001-24. Valor total r$ 
178.831,84. Vigência: 20/04/2022 a 31/12/2022. objeto: registro de pre-
ços para fornecimento de materiais de expediente, permanente e suple-
mentos de informática em geral.
coNtrato Nº. 129/2022 - eLetroN coMercio e serViÇos eM iNFor-
MÁtica Ltda, cNPJ n° 07.164.433/0001-21. Valor total r$ 17.679,88. 
Vigência: 20/04/2022 a 31/12/2022. objeto: registro de preços para for-
necimento de materiais de expediente, permanente.
coNtrato Nº. 134/2022 - JP de Morais Ltda, cNPJ n° 29.687.178/0001-
34. Valor total r$ 19.923,94. Vigência: 20/04/2022 a 31/12/2022. objeto: 
registro de preços para fornecimento de materiais de expediente, perma-
nente e suplementos de informática em geral.
coNtrato Nº. 139/2022 - Maria do carMo saNtos soUsa, cNPJ 
n° 01.330.051/0001-44. Valor total r$ 79.021,90. Vigência: 20/04/2022 a 
31/12/2022. objeto: registro de preços para fornecimento de materiais de 
expediente, permanente e suplementos de informática em geral.
coNtrato Nº. 144/2022 - ParaFarMa MedicaMeNtos e HosPitaLa-
res Ltda-ePP, cNPJ n° 04.860.742/0001-48. Valor total r$ 360.216,00. 
Vigência: 20/04/2022 a 31/12/2022. objeto: registro de preços para for-
necimento de materiais de expediente, permanente e suplementos de in-
formática em geral.
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coNtrato Nº. 149/2022 - PoNto iNFo coMercio e serViÇos 
de iNForMÁtica eireLi, cNPJ n° 08.255.726/0001-87. Valor total r$ 
21.412,00. Vigência: 20/04/2022 a 31/12/2022. objeto: registro de pre-
ços para fornecimento de materiais permanente e suplementos de infor-
mática em geral.
coNtrato Nº. 154/2022 - rodriGUes coMercio artiGos de 
PaPeLaria e esPortiVos eireLi, cNPJ n° 31.868.643/0001-85. 
Valor total r$ 416.074,91. Vigência: 20/04/2022 a 31/12/2022. objeto: 
registro de preços para fornecimento de materiais de expediente, perma-
nente e suplementos de informática em geral.
Processo LicitatÓrio Nº 031/2022, PreGÃo eLetrÔNico Nº 021/2022. 
coNtrato nº. 162/2022 - WiLiaN crUZ cirQUeira 00704283280, cNPJ 
n°. 36.532.238/0001-05. Valor total r$ 27.056,70. Vigência: 27/04/2022 
a 31/12/2022. objeto: contratação de empresa para serviço especializado 
em manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de refrigeração, em 
quaisquer instalações. ceLio Marco. Prefeito Municipal.

eXtrato de coNtrato
FUNdo MUNiciPaL de edUcaÇÃo

Processo LicitatÓrio Nº 023/2022, PreGÃo eLetrÔNico Nº 015/2022. 
coNtrato Nº. 125/2022 - adserV artiGos e PaPeLaria Ltda, cNPJ: 
40.543.408/0001-24. Valor total r$ 83.793,37. Vigência: 20/04/2022 a 
31/12/2022. objeto: registro de preços para fornecimento de materiais de 
expediente, permanente e suplementos de informática em geral.
coNtrato Nº. 130/2022 - eLetroN coMercio e serViÇos eM iNFor-
MÁtica Ltda, cNPJ n° 07.164.433/0001-21. Valor total r$ 130.662,16. 
Vigência: 20/04/2022 a 31/12/2022. objeto: registro de preços para for-
necimento de materiais de expediente, permanente e suplementos de in-
formática em geral.
coNtrato Nº. 135/2022 - JP de Morais Ltda, cNPJ n° 29.687.178/0001-
34. Valor total r$ 22.770,90. Vigência: 20/04/2022 a 31/12/2022. objeto: 
registro de preços para fornecimento de materiais de expediente, perma-
nente e suplementos de informática em geral.
coNtrato Nº. 140/2022 - Maria do carMo saNtos soUsa, cNPJ: 
01.330.051/0001-44. Valor total r$ 191.474,00. Vigência: 20/04/2022 a 
31/12/2022. objeto: registro de preços para fornecimento de materiais de 
expediente, permanente e suplementos de informática em geral.
coNtrato Nº. 145/2022 - ParaFarMa MedicaMeNtos e Hos-
PitaLares Ltda-ePP, cNPJ n° 04.860.742/0001-48. Valor total r$ 
155.088,00. Vigência: 20/04/2022 a 31/12/2022. objeto: registro de pre-
ços para fornecimento de materiais de expediente, permanente e suple-
mentos de informática em geral.
coNtrato Nº. 150/2022 - PoNto iNFo coMercio e serViÇos 
de iNForMÁtica eireLi, cNPJ n° 08.255.726/0001-87. Valor total r$ 
33.876,00. Vigência: 20/04/2022 a 31/12/2022. objeto: registro de pre-
ços para fornecimento de materiais de expediente, permanente.
coNtrato Nº. 155/2022 - rodriGUes coMercio artiGos de 
PaPeLaria e esPortiVos eireLi, cNPJ n° 31.868.643/0001-85. 
Valor total r$ 178.755,46. Vigência: 20/04/2022 a 31/12/2022. objeto: 
registro de preços para fornecimento de materiais de expediente, perma-
nente e suplementos de informática em geral.
Processo LicitatÓrio Nº 031/2022, PreGÃo eLetrÔNico Nº 021/2022. 
coNtrato nº. 163/2022 - WiLiaN crUZ cirQUeira 00704283280, cNPJ 
n°. 36.532.238/0001-05. Valor total r$ 26.470,00. Vigência: 27/04/2022 
a 31/12/2022. objeto: contratação de empresa para serviço especializado 
em manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de refrigeração, em 
quaisquer instalações. aUGUsta eLias.  secretário Municipal de educação.

eXtrato de coNtrato
FUNdo MUNiciPaL de saUde

Processo LicitatÓrio Nº 023/2022, PreGÃo eLetrÔNico Nº 
015/2022; coNtrato Nº. 126/2022 - adserV artiGos e PaPe-
Laria Ltda, cNPJ: 40.543.408/0001-24. Valor total r$ 9.340,56. Vigên-
cia: 20/04/2022 a 31/12/2022. objeto: registro de preços para forneci-
mento de materiais permanente de informática.
coNtrato Nº. 131/2022 - eLetroN coMercio e serViÇos 
eM iNForMÁtica Ltda, cNPJ:  07.164.433/0001-21. Valor total r$ 
10.084,89. Vigência: 20/04/2022 a 31/12/2022. objeto: registro de pre-
ços para fornecimento de materiais de expediente, permanente e suple-
mentos de informática em geral.
coNtrato Nº. 136/2022 - JP de Morais Ltda, cNPJ n° 29.687.178/0001-
34. Valor total r$ 6.550,52. Vigência: 20/04/2022 a 31/12/2022. objeto: 
registro de preços para fornecimento de materiais de expediente, perma-
nente e suplementos de informática em geral.
coNtrato nº. 141/2022 - Maria do carMo saNtos soUsa, cNPJ 
n° 01.330.051/0001-44. Valor total r$ 27.459,60. Vigência: 20/04/2022 a 
31/12/2022. objeto: registro de preços para fornecimento de materiais de 
expediente, permanente e suplementos de informática em geral.
coNtrato Nº. 146/2022 - ParaFarMa MedicaMeNtos e Hos-
PitaLares Ltda-ePP, cNPJ n° 04.860.742/0001-48. Valor total r$ 
93.714,50. Vigência: 20/04/2022 a 31/12/2022. objeto: registro de pre-
ços para fornecimento de materiais de expediente, permanente e suple-
mentos de informática em geral.
coNtrato Nº. 151/2022 - PoNto iNFo coMercio e serViÇos 
de iNForMÁtica eireLi, cNPJ n° 08.255.726/0001-87. Valor total r$ 
5.975,00. Vigência: 20/04/2022 a 31/12/2022. objeto: registro de preços 
para fornecimento de materiais permanente.
coNtrato Nº. 156/2022 - rodriGUes coMercio artiGos de 
PaPeLaria e esPortiVos eireLi, cNPJ n° 31.868.643/0001-85. 
Valor total r$ 109.689,43. Vigência: 20/04/2022 a 31/12/2022. objeto: 
registro de preços para fornecimento de materiais de expediente, perma-
nente e suplementos de informática em geral.

Processo LicitatÓrio Nº 031/2022, PreGÃo eLetrÔNico Nº 021/2022. 
coNtrato Nº. 164/2022 - WiLiaN crUZ cirQUeira 00704283280, cNPJ 
n°. 36.532.238/0001-05. Valor total r$ 27.220,00. Vigência: 27/04/2022 
a 31/12/2022. objeto: contratação de empresa para serviço especializado 
em manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de refrigeração. 
Jose riBaMar. secretário Municipal de saúde.

eXtrato de coNtrato
FUNdo MUNiciPaL de assisteNcia sociaL

Processo LicitatÓrio Nº 023/2022, PreGÃo eLetrÔNico Nº 015/2022. 
coNtrato Nº. 127/2022 - adserV artiGos e PaPeLaria Ltda, cNPJ n° 
40.543.408/0001-24. Valor total r$ 14.089,13. Vigência: 20/04/2022 a 
31/12/2022. objeto: registro de preços para fornecimento de materiais de 
expediente, permanente e suplementos de informática em geral.
coNtrato Nº. 132/2022 - eLetroN coMercio e serViÇos eM 
iNForMÁtica Ltda, cNPJ: 07.164.433/0001-21. Valor total r$ 299,70. 
Vigência: 20/04/2022 a 31/12/2022. objeto: registro de preços para for-
necimento de materiais de expediente, permanente e suplementos de in-
formática em geral.
coNtrato Nº. 137/2022 - JP de Morais Ltda, cNPJ n° 29.687.178/0001-
34. Valor total r$ 5.225,31. Vigência: 20/04/2022 a 31/12/2022. objeto: 
registro de preços para fornecimento de materiais de expediente, perma-
nente e suplementos de informática em geral.
coNtrato Nº. 142/2022 - Maria do carMo saNtos soUsa, cNPJ n° 
01.330.051/0001-44. Valor total r$ 13.635,80. Vigência: 20/04/2022 a 
31/12/2022. objeto: registro de preços para fornecimento de materiais de 
expediente, permanente e suplementos de informática em geral.
coNTraTo Nº. 147/2022 - ParafarMa MEdicaMENToS E HoSPiTala-
rES lTda-EPP, cNPJ n° 04.860.742/0001-48. Valor total r$ 160.584,00. 
Vigência: 20/04/2022 a 31/12/2022. objeto: registro de preços para for-
necimento de materiais de expediente, permanente e suplementos de in-
formática em geral.
coNtrato Nº. 152/2022 - PoNto iNFo coMercio e serViÇos 
de iNForMÁtica eireLi, cNPJ n° 08.255.726/0001-87. Valor total r$ 
6.066,00. Vigência: 20/04/2022 a 31/12/2022. objeto: registro de preços 
para fornecimento de materiais de expediente, permanente e suplementos 
de informática em geral.
coNtrato nº. 157/2022 - rodriGUes coMercio artiGos de 
PaPeLaria e esPortiVos eireLi, cNPJ n° 31.868.643/0001-85. 
Valor total r$ 140.044,75. Vigência: 20/04/2022 a 31/12/2022. objeto: 
registro de preços para fornecimento de materiais de expediente, perma-
nente e suplementos de informática em geral.
Processo LicitatÓrio Nº 031/2022, PreGÃo eLetrÔNico Nº 021/2022. 
coNtrato N°. 165/2022 - WiLiaN crUZ cirQUeira 00704283280, cNPJ 
n°. 36.532.238/0001-05. Valor total r$ 20.555,00. Vigência: 27/04/2022 
a 31/12/2022. objeto: contratação de empresa para serviço especializa-
do em manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de refrigeração, 
em quaisquer instalações. adriaNa da siLVa carVaLHo. secretária 
Municipal de assistência social.

eXtrato de coNtrato
FUNdo MUNiciPaL de Meio aMBieNte

Processo LicitatÓrio Nº 023/2022, PreGÃo eLetrÔNico Nº 015/2022; 
coNtrato Nº. 128/2022 - adserV artiGos e PaPeLaria Ltda, cNPJ n° 
40.543.408/0001-24. Valor total r$ 10.306,13. Vigência: 20/04/2022 a 
31/12/2022. objeto: registro de preços para fornecimento de materiais de 
expediente, permanente.
coNtrato Nº. 133/2022 - eLetroN coMercio e serViÇos eM 
iNForMÁtica Ltda-Me, cNPJ n° 07.164.433/0001-21. Valor total r$ 
9.839,96. Vigência: 20/04/2022 a 31/12/2022. objeto: registro de preços 
para fornecimento de materiais de expediente, permanente.
coNtrato Nº. 138/2022 - JP de Morais Ltda-Me, cNPJ n° 29.687.178/0001-
34. Valor total r$ 1.688,28. Vigência: 20/04/2022 a 31/12/2022. objeto: 
registro de preços para fornecimento de materiais de expediente, perma-
nente e suplementos de informática em geral.
coNtrato Nº. 143/2022 - Maria do carMo saNtos soUsa, cNPJ n° 
01.330.051/0001-44. Valor total r$ 2.922,80. Vigência: 20/04/2022 a 
31/12/2022. objeto: registro de preços para fornecimento de materiais de 
expediente, permanente e suplementos de informática em geral.
coNtrato Nº. 148/2022 - ParaFarMa MedicaMeNtos e Hos-
PitaLares Ltda-ePP, cNPJ n° 04.860.742/0001-48. Valor total r$ 
30.788,80. Vigência: 20/04/2022 a 31/12/2022. objeto: registro de pre-
ços para fornecimento de materiais de expediente, permanente e suple-
mentos de informática em geral.
coNtrato Nº. 153/2022 - PoNto iNFo coMercio e serViÇos 
de iNForMÁtica eireLi, cNPJ n° 08.255.726/0001-87. Valor total r$ 
2.067,00. Vigência: 20/04/2022 a 31/12/2022. objeto: registro de preços 
para fornecimento de materiais de expediente, permanente e suplementos 
de informática em geral.
coNtrato Nº. 158/2022 - rodriGUes coMercio artiGos de 
PaPeLaria e esPortiVos eireLi, cNPJ n° 31.868.643/0001-85. Va-
lor total r$ 1.795,54. Vigência: 20/04/2022 a 31/12/2022. objeto: regis-
tro de preços para fornecimento de materiais de expediente, permanente 
e suplementos de informática em geral.
Processo LicitatÓrio Nº 031/2022, PreGÃo eLetrÔNico Nº 021/2022. 
coNtrato Nº. 166/2022 - WiLiaN crUZ cirQUeira 00704283280, cNPJ 
n°. 36.532.238/0001-05. Valor total r$ 8.440,00. Vigência: 27/04/2022 a 
31/12/2022. objeto: contratação de empresa para serviço especializado 
em manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de refrigeração, em 
quaisquer instalações. eWertoN socorro da siLVa. secretário Mu-
nicipal de Meio ambiente.

Protocolo: 792471
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PreFeitUra MUNiciPaL de cUMarU do Norte - Pa
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 024/2022
Processo Licitatório nº 037/2022. objeto: contratação de empresa para 
prestação de serviço em Mecânica de veículos leves, pesados e maquinas 
pesadas da frota da Prefeitura Municipal de cumaru do Norte - Pa, Edital 
no Endereço: www.portaldecompraspublicas.com.br. abertura das Propos-
tas: 16/05/2022 às 09h00min. informações Gerais: www.pmcn.pa.gov.br.  
e-mail:  licitacao@pmcn.pa.gov.br. railane Barbosa almeida:  Pregoeira.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 025/2022
Processo Licitatório nº 039/2022. objeto registro de preço para con-
tratação de empresa para fornecimento de materiais de construção, fer-
ragens, hidráulicos e material elétricos em geral, objetivando atender as 
necessidades da Prefeitura municipal, Secretarias e fundos Municipais de 
cumaru do Norte/Pa, Edital no Endereço: www.portaldecompraspublicas.
com.br. abertura das Propostas: 16/05/2022 às 13h00min. informações 
Gerais: www.pmcn.pa.gov.br.  e-mail:  licitacao@pmcn.pa.gov.br. 
railane Barbosa almeida: Pregoeira.

Protocolo: 792474

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de coNceiÇÃo do araGUaia
resULtados de JULGaMeNto 

PreGÃo PreseNciaL Nº 002/2022
a Prefeitura Municipal de conceição do araguaia - Pa, através da se-
cretaria Municipal de infraestrutura e desenvolvimento Urbano de concei-
ção do araguaia-Pa, por intermédio da comissão permanente de licitação, 
torna público que realizou no dia 27 do mês de aBril de 2022 às 08:30 
horas na sala de reunião da comissão Permanente de licitação - cPl, situ-
ada à TV. Vereadora Virgolina coelho, nº 1145, São luiz ii, nesta cidade, 
licitação na modalidade Pregão na forma Presencial , tipo MENor PrEÇo 
, visando contratação de empresa para prestação de serviços de horas 
máquinas, locação de caminhão e equipamentos, para implantação de 40 
pontes em concreto armado no Município de conceição do araguaia-Pará, 
conforme convênio nº 031/2021/SETraN, projeto básico e demais anexos. 
tendo como vencedora a empresa: eLetroFresa eNGeNHaria e 
coMÉrcio Ltda, cNPJ: 02.407.509/0001-89.

PreGÃo PreseNciaL Nº 004/2022
a Prefeitura Municipal de conceição do araguaia - Pa, através da se-
cretaria Municipal de infraestrutura e desenvolvimento Urbano de concei-
ção do araguaia-Pa, por intermédio da comissão permanente de licitação, 
torna público que realizou no dia 27 do mês de aBril de 2022 às 10:30 
horas na sala de reunião da comissão Permanente de licitação - cPl, situ-
ada à TV. Vereadora Virgolina coelho, nº 1145, São luiz ii, nesta cidade, 
licitação na modalidade Pregão na forma Presencial , tipo MENor PrEÇo 
Por iTEM, visando contratação de empresa especializada para fornecimen-
to de serviços de mão de obra para implantação de 40 pontes em concreto 
armado totalizando 420m no Município de conceição do araguaia-Pará, 
conforme convênio nº 031/2021/SETraN, projeto básico e demais anexos, 
constantes no presente termo de referência. tendo como vencedora a 
empresa: KcX PrestaÇÃo de serViÇos e coMÉrcio Ltda, cNPJ: 
44.100.331/0001-79.

resULtado do certaMe, HoMoLoGaÇÃo/adJUdicaÇÃo 
e coNVocaÇÃo Para assiNatUra de coNtrato  

toMada de PreÇo 001/2022
o Município de conceição do araguaia - Pa, através da Secretaria infra-
estrutura e desenvolvimento Urbano, por intermédio da comissão Perma-
nente de licitação torna público a adjudicação/ homologação e convocação 
para assinatura do contrato, referente da Tomada de Preço 001/2022, cujo 
objeto é: EMPrEiTada Por PrEÇoS UNiTárioS, visando coNTraTaÇÃo 
dE EMPrESa ESPEcialiZada Para coNSTrUÇÃo dE UMa PoNTE EM coN-
crETo arMado, diMENSÃo 49M (c) X 5M (l), localiZado Na ZoNa 
rUral do MUNiciPio dE coNcEiÇÃo do araGUaia-Pa, coordENadaS 
8°46’26.13”S-49°40’29.77”o, conforme convenio Nº 031/2021/SETraN, em 
conformidade com planilhas e projetos em anexo ao edital, adjudica, homolo-
ga a Empresa: JN PrESTaÇÃo dE SErViÇoS lTda, cNPJ: 05.027.166/0001-
15 e convoca a empresa supracitada no prazo de 05 (cinco) dias uteis para 
assinatura do contrato. conceição do araguaia-Pa, 02 de abril de 2022. He-
loisa Mendes sousa Francisco. Presidente da cPL

Protocolo: 792477

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CURIONÓPOLIS

.

                   secretaria MUNiciPaL de oBras 
e deseNVoLViMeNto UrBaNo

eXtrato do 1º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 20210268
oBJeto: 1º TErMo adiTiVo Para acrÉSciMoS QUaNTiTaTiVoS coM 
SUPrESSÃo ao coNTraTo Nº 20210268, QUE TraTa da coNTraTaÇÃo 
dE EMPrESa Para EXEcUÇÃo dE GalEriaS do caNal da aVENida aMa-
ZoNaS E UrBaNiZaÇÃo GEral, coM coNSTrUÇÃo dE QUadra PoliES-
PorTiVa, QUadra dE fUTEBol SociET, árEaS dE laZEr E aliMENTa-
ÇÃo No MUNiciPio dE cUrioNoPoliS-Pa - oriGEM: coNcorrÊNcia 
PÚBlica Nº 010/2021 - coNTraTada: MUlTiSUl ENGENHaria S/S lTda 
- Valor do 1º TErMo adiTiVo: r$1.497.828,76 (UM MilHÃo, QUaTro-
cENToS E NoVENTa E SETE Mil, oiTocENToS E ViNTE E oiTo rEaiS E SE-
TENTa E SEiS cENTaVoS) - daTa da aSSiNaTUra: 08 dE aBril dE 2022.                                                                                                                                            

      eXtrato do 1º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 20210082
oBJeto: 1º TErMo adiTiVo Para acrÉSciMoS QUaNTiTaTiVoS coM SU-
PrESSÃo E iTENS QUaliTaTiVoS NoVoS ao coNTraTo Nº 20210082, QUE 
TraTa da coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para EXEcUÇÃo da rEViTaliZaÇÃo 
UrBaNa da PraÇa da rEPÚBlica coM coNSTrUÇÃo dE ESQUiPaMENToS 
cUlTUraiS ESPorTiVoS E dE laZEr No MUNiciPio dE cUrioNoPoliS-Pa 
- oriGEM: coNcorrÊNcia PÚBlica Nº 011/2021 - coNTraTada: MUlTi-
SUl ENGENHaria S/S lTda - Valor do 1º TErMo adiTiVo: r$224.174,47 
(dUZENToS E ViNTE E QUaTro Mil, cENTo E SETENTa E QUaTro rEaiS E 
QUarENTa E SETE cENTaVoS) - daTa da aSSiNaTUra: 08 dE aBril dE 2022.

secretaria MUNiciPaL de edUcaÇÃo 
eXtrato do 1º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 20210269

oBJeto: 1º TErMo adiTiVo Para acrÉSciMoS QUaNTiTaTiVoS coM 
SUPrESSÃo E iTENS QUaliTaTiVoS NoVoS ao coNTraTo Nº 20210269, 
QUE TraTa da coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para coNSTrUÇÃo dE 01 
(UMa) EScola coM QUadra PoliESPorTiVa coBErTa E cliMaTiZaÇÃo, 
TraTaMoS da EScola JK, localiZada No MUNiciPio dE cUrioNÓPoliS 
– Pa - oriGEM: coNcorrÊNcia PÚBlica Nº 08/2021 - coNTraTada: MUl-
TiSUl ENGENHaria lTda - Valor do 1º TErMo adiTiVo: r$1.223.139,20 
(UM MilHÃo dUZENToS E ViNTE E TrÊS Mil cENTo E TriNTa E NoVE rE-
aiS E ViNTE cENTaVoS) - daTa da aSSiNaTUra: 10 dE MarÇo dE 2022                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                       

secretaria MUNiciPaL de edUcaÇÃo de cUrioNÓPoLis
eXtrato do 1º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 20210270

oBJeto: 1º TErMo adiTiVo Para acrÉSciMoS QUaNTiTaTiVoS coM 
SUPrESSÃo E iTENS QUaliTaTiVoS NoVoS ao coNTraTo Nº 20210270, 
QUE TraTa da coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para coNSTrUÇÃo dE 01 
(UMa) EScola dE UM PaViMENTo, doTada dE 06 SalaS dE aUla E 
QUadra PoliESPorTiVa coBErTa, dENoMiNada dE riTa liMa No diS-
TriTo dE SErra PElada, Na ZoNa rUral PErTENcENTE ao MUNiciPio 
dE cUrioNÓPoliS – Pa - oriGEM: coNcorrÊNcia PÚBlica Nº 08/2021 
- coNTraTada: caMPiNa ENGENHaria EirEli - Valor do  1º TErMo adiTi-
Vo: r$770.080,59 (SETEcENToS E SETENTa Mil oiTENTa rEaiS E ciNQUENTa 
E NoVE cENTaVoS) - daTa da aSSiNaTUra: 10 dE MarÇo dE 2022.

Protocolo: 792187

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE FLORESTA DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de FLoresta do araGUaia/Pa
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 009/2022 
objeto: contratação de empresa especializada para prestação de serviços 
de locação de palco, sonorização, iluminação cênica, túnel, painel de lEds, 
gerador de energia elétrica, tendas, banheiros químicos, show pirotécnico, 
veículos, dentre outras estruturas complementares para a realização do 27º 
festival do abacaxi de floresta do araguaia. abertura no dia 13/05/2022 ás 
08:15hs. Edital na íntegra disponível nos endereços eletrônicos: www.por-
taldecompraspublicas.com.br, e 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.

Protocolo: 792480

.
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PREFEITURA MUNICIPAL 
DE IGARAPÉ-MIRI

.

secretaria MUNiciPaL de saÚde de iGaraPÉ Miri
aViso de retiFicaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 012/2022-srP/cPL-seMsa 
registro de Preço para aquisição de Equipamentos Permanentes para aten-
ção especializada em Saúde Nº da Proposta: 11373.369000/1200-07-rEdE 
cEGoNHa.  Publicado na ioEPa pág. 82 nº 34.944, doU pág. 292 seção 3 
e JorNal aMaZoNia pág. Nº 5, ambos do dia 25/04/2022. onde se lê: 
abertura: 06/05/2022 ás 08h. Leia-se: abertura: 12/05/2022 ás 08:30hs.

Nazianne Barbosa Pena
Secretária Municipal de Saúde.

Protocolo: 792482

.
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PREFEITURA MUNICIPAL 
DE IGARAPÉ-AÇU

.

PreFeitUra MUNiciPaL de iGaraPÉ aÇU
aVisos de LicitaÇÃo 

toMada de PreÇos Nº 003/2022 
objeto: contratação de empresa para reforma e adequação da Escola Es-
tadual de Ensino fundamental do curi na zona rural do Município de iga-
rapé-Açu, conforme o convênio nº 019/2022, firmado entre a Secretaria 
de Estado de Educação e a Prefeitura Municipal de igarapé-açu; abertura 
dia 19/05/2022 as 09:00h na sala de licitações da Prefeitura Municipal de 
igarapé-açu. Leonardo da costa carréra - Presidente da cPL.


