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instituto de Previdência deste Município de castanhal/Pará, Por Um perío-
do 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 
18/05/2022 às 09:00 horas. o Edital estará disponível nos sites: https://cas-
tanhal.cr2transparencia.com.br/categoria/licitacoes/ e www.comprasnet.gov.
br e e-mail pregaoeletronico@castanhal.pa.gov.br, a partir da data da publica-
ção. sheila Mirian Medeiros Gomes - Pregoeira da Prefeitura Municipal 
de castanhal.

toMada de PreÇos N° 012/2022/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 Bran-
co, n.° 2232, Bairro: centro, neste Município de castanhal/Pará, torna público 
a abertura e julgamento da licitação na modalidade tomada de preços sob 
o critério de julgamento “menor preço global” para contratação de empresa 
especializada na construção de quadra poliesportiva na agrovila Pacuquara, 
neste Município de castanhal/Pará. Participantes: firmas cadastradas ou que 
comprovem qualificação para tal até três dias antes do recebimento e aber-
tura das propostas. data do recebimento e abertura dos documentos de ha-
bilitação e propostas: 24/05/2022, 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 Muni-
cípio 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 roberto Monteiro dos santos - Presidente da cPL.

Protocolo: 793967

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CUMARÚ DO NORTE

.

PreFeitUra MUNiciPaL de cUMarU do Norte - Pa
eXtrato de coNtrato

Processo LicitatÓrio Nº 024/2022 
toMada de PreÇo Nº 002/2022 

Fundo Municipal de saúde contrato Nº 167/2022 - PB construtora Eireli, 
cNPJ: 43.914.098/0001-03, oBJEto: reforma e ampliação do prédio do pos-
to de saúde do centro de cumaru do Norte - Pa.  valor total r$ 340.109,25. 
vigência: de 19/04/2022 até 31/12/2022.

Processo LicitatÓrio Nº 026/2022 
PreGÃo eLetrÔNico Nº 017/2022

PreFeitUra MUNiciPaL de cUMarU do Norte
contrato nº. 109/2022 - dial Magazine ltda-ME, cNPJ: 45.092.281/0001-
98. valor total r$ 558.873,00. vigência: 11/04/2022 a 31/12/2022. objeto: 
aquisição de moveis, material permanente, eletrodomésticos e eletrônicos, 
objetivando atender as necessidades da Prefeitura Municipal. contrato nº. 
114/2022 - adsErv artigos e Papelaria ltda, cNPJ: 40.543.408/0001-
24. valor total r$ 6.853,50. vigência: 11/04/2022 a 31/12/2022. objeto: 
aquisição de material permanente, objetivando atender as necessidades da 
Prefeitura Municipal. contrato nº. 119/2022 - leticia camolesi Bagão silva, 
cNPJ: 12.807.382/0001-49. valor total r$ 5.000,00. vigência: 11/04/2022 
a 31/12/2022. objeto: aquisição de permanente, objetivando atender as 
necessidades da Prefeitura Municipal. contrato Nº. 122/2022 - Ponto info 
comercio e serviços de informática Eireli, cNPJ: 08.255.726/0001-87. valor 
total r$ 13.623,00. vigência: 11/04/2022 a 31/12/2022. objeto: aquisição 
de material eletrodomésticos, objetivando atender as necessidades da Prefei-
tura Municipal. celio Marco. Prefeito Municipal.

FUNdo MUNiciPaL de saÚde
contrato Nº. 110/2022 - dial Magazine ltda-ME, cNPJ: 45.092.281/0001-
98. valor total r$ 158.973,00. vigência: 11/04/2022 a 31/12/2022. obje-
to: aquisição de moveis, material permanente, eletrodomésticos e ele-
trônicos. contrato nº. 115/2022 - adsErv artigos e Papelaria ltda, cNPJ: 
40.543.408/0001-24. valor total r$ 3.046,00. vigência: 11/04/2022 a 
31/12/2022. objeto: aquisição de eletrodomésticos. contrato nº. 120/2022 
- leticia camolesi Bagão silva, cNPJ: 12.807.382/0001-49. valor total r$ 
5.000,00. vigência: 11/04/2022 a 31/12/2022. objeto: aquisição de material 
permanente. Jose ribamar. secretário Municipal de saúde.

FUNdo MUNiciPaL de edUcaÇÃo
contrato nº. 111/2022 - dial Magazine ltda-ME, cNPJ: 45.092.281/0001-
98. valor total r$ 603.639,00. vigência: 11/04/2022 a 31/12/2022. objeto: aqui-
sição de moveis, material permanente, eletrodomésticos e eletrônicos. contrato 
nº. 116/2022 - adsErv artigos e Papelaria ltda, cNPJ: 40.543.408/0001-24. 
valor total r$ 23.265,00. vigência: 11/04/2022 a 31/12/2022. objeto: aquisição 
de eletrodomésticos. augusta elias. secretário Municipal de educação.

FUNdo MUNiciPaL de Meio aMBieNte
contrato nº. 112/2022 - dial Magazine ltda-ME, cNPJ: 45.092.281/0001-
98. valor total r$ 11.835,00. vigência: 11/04/2022 a 31/12/2022. objeto: 
aquisição de eletrodomésticos. contrato nº. 117/2022 - adsErv artigos e Pa-
pelaria ltda, cNPJ: 40.543.408/0001-24. valor total r$ 1.523,00. vigência: 
11/04/2022 a 31/12/2022. objeto: aquisição de eletrodomésticos. ewerton 
socorro da silva. secretário Municipal de Meio ambiente.

FUNdo MUNiciPaL de assistÊNcia sociaL
contrato nº. 113/2022 - dial Magazine ltda-ME, cNPJ: 45.092.281/0001-
98. valor total r$ 219.651,00. vigência: 11/04/2022 a 31/12/2022. objeto: 
aquisição de moveis, material permanente, eletrodomésticos e eletrônicos.
contrato Nº. 118/2022 - adsErv artigos e Papelaria ltda, cNPJ: 
40.543.408/0001-24. valor total r$ 3.046,00. vigência: 11/04/2022 a 
31/12/2022. objeto: aquisição de eletrodomésticos. contrato nº. 121/2022 
- leticia camolesi Bagão silva, cNPJ: 12.807.382/0001-49. valor total r$ 
25.000,00. vigência: 11/04/2022 a 31/12/2022. objeto: aquisição material 
permanente. contrato nº. 123/2022 - Ponto info comercio e serviços de 
informática EirEli, cNPJ: 08.255.726/0001-87. valor total r$ 54.696,00. 
vigência: 11/04/2022 a 31/12/2022. objeto: aquisição de material perma-
nente, eletrodomésticos. adriaNa da siLVa carVaLHo.  secretária 
Municipal de assistência social.

Processo LicitatÓrio Nº 034/2022 
PreGÃo PreseNciaL Nº 002/2022

Prefeitura Municipal de cumaru do Norte
contrato nº. 159/2022 - ouro Negro Pavimentações ltda, cNPJ: 
30.173.227/0001-08. valor total r$ 5.176.500,00. vigência: 26/04/2022 a 
31/12/2022. objeto: aquisição de cBUQ - cM- 30 rr- 2c Entregue na sede.
ProcEsso licitatÓrio Nº 035/2022, PrEGÃo PrEsENcial Nº 003/2022. 
Prefeitura Municipal de cumaru do Norte. contrato nº. 160/2022 - ouro 
Negro Pavimentações ltda, cNPJ: 30.173.227/0001-08. valor total r$ 
1.190.000,00. vigência: 26/04/2022 a 31/12/2022. objeto: locação de má-
quinas pesadas com operador, para atender as necessidades das secretarias 
do Município de cumaru do Norte/Pa. ceLio Marco. Prefeito Municipal.

Processo LicitatÓrio Nº 036/2022 
PreGÃo eLetrÔNico Nº 23/2022 

PreFeitUra MUNiciPaL de cUMarU do Norte 
contrato nº. 161/2022 - calandrini e dantas ltda, cNPJ: 36.241.889-
0001-46. valor total r$ 162.090,00. vigência: 27/04/2022 a 31/12/2022. 
objeto: contratação de empresa de engenharia para elaboração de projetos 
básicos e executivos geral de obras e planilhas orçamentárias completas no 
Município de cumaru do Norte/Pa. ceLio Marco. Prefeito Municipal.

eXtrato de terMo de aPostiLaMeNto
FUNdo MUNiciPaL de edUcaÇÃo

Processo Licitatório Nº 014/2022, Pregão Presencial nº 001/2022
1º termo de apostilamento ao contrato nº 104-2022 - Pará concretos e loca-
ções de Máquinas Pesadas ltda, cNPJ: 03.069.571/0001-70. objeto locação 
de veículos leves e pesado para atender as necessidades da secretaria munici-
pal de Educação. objeto do apostilamento: Exclusão de dotação orçamentá-
ria; 07- fUNdEB ação 12.361.0061.2-2.056 Manutenção do transporte Esco-
lar 15 - fundo Municipal de Educação, ação 12.361.0068.2-116 Manutenção 
do transporte Escolar. vigência: 17/03/2022 a 31/12/2022.

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

Processo Licitatório nº 026/2022, Pregão eletrônico n°. 017/2022
ata de registro de Preços nº 031/2022. Empresa: dial MaGaZiNE 
ltda-ME, cNPJ: 45.092.281/0001-98. oBJEto: fornecimento de moveis, 
material permanente, eletrodomésticos e eletrônicos, objetivando atender 
as necessidades da Prefeitura Municipal, secretarias, fundos Municipais de 
cumaru do Norte/Pa. vigência: 11/04/2022 a 11/04/2023. data de assinatu-
ra: 11/04/2022. valor: r$ 1.552.971,00.
ata de registro de Preços nº 032/2022. Empresa: adsErv artiGos E 
PaPElaria ltda, cNPJ n° 40.543.408/0001-24. oBJEto: fornecimento de 
moveis, material permanente, eletrodomésticos e eletrônicos, objetivando 
atender as necessidades da Prefeitura Municipal, secretarias, fundos Muni-
cipais de cumaru do Norte/Pa. vigência: 11/04/2022 a 11/04/2023. data de 
assinatura: 11/04/2022. valor: r$ 37.733,50.
ata de registro de Preços nº 033/2022. Empresa: lEticia caMolE-
si BaGao silva, cNPJ n° 12.807.382/0001-49. oBJEto: fornecimento de 
moveis, material permanente, eletrodomésticos e eletrônicos, objetivando 
atender as necessidades da Prefeitura Municipal, secretarias, fundos Muni-
cipais de cumaru do Norte/Pa. vigência: 11/04/2022 a 11/04/2023. data de 
assinatura: 11/04/2022. valor: r$ 35.000,00
ata de registro de Preços nº 034/2022. Empresa: PoNto iNfo coMEr-
cio E sErviÇos dE iNforMática EirEli, cNPJ n° 08.255.726/0001-87. 
oBJEto: fornecimento de moveis, material permanente, eletrodomésticos e 
eletrônicos, objetivando atender as necessidades da Prefeitura Municipal, se-
cretarias, fundos Municipais de cumaru do Norte/Pa. vigência: 11/04/2022 a 
11/04/2023. data de assinatura: 11/04/2022. valor: r$ 68.319,00.

eXtrato de ata de reGistro de PreÇos
Processo LicitatÓrio Nº 023/2022
PreGÃo eLetrÔNico N°. 015/2022

ata de registro de Preços nº 035/2022. Empresa: adsErv artiGos E 
PaPElaria ltda, cNPJ: 40.543.408/0001-24. oBJEto: registro de preços 
para fornecimento de materiais de expediente, permanente e suplementos de 
informática em geral, objetivando atender as necessidades da Prefeitura Mu-
nicipal, secretarias. vigência: 18/04/2022 a 18/04/2023. data de assinatura: 
18/04/2022. valor: r$ r$ 296.361,10.
ata de registro de Preços nº 036/2022. Empresa: ElEtroN coMErcio 
E sErviÇos EM iNforMática ltda, cNPJ: 07.164.433/0001-21. oBJEto: 
registro de preços para fornecimento de materiais de expediente, permanente 
e suplementos de informática em geral, objetivando atender as necessida-
des da Prefeitura Municipal, secretarias. vigência: 18/04/2022 a 18/04/2023. 
data de assinatura: 18/04/2022. valor: r$ r$ 168.566,59.
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ata de registro de Preços nº 037/2022. Empresa: JP dE Morais ltda, 
cNPJ: 29.687.178/0001-34. oBJEto: registro de preços para fornecimento 
de materiais de expediente, permanente e suplementos de informática em 
geral, objetivando atender as necessidades da Prefeitura Municipal, secreta-
rias. vigência: 18/04/2022 a 18/04/2023. data de assinatura: 18/04/2022. 
valor: r$ r$ 56.158,95.
ata de registro de Preços nº 038/2022. Empresa: Maria do carMo 
saNtos soUsa, cNPJ: 01.330.051/0001-44. oBJEto: registro de preços 
para fornecimento de materiais de expediente, permanente e suplemen-
tos de informática em geral, objetivando atender as necessidades da Pre-
feitura Municipal. vigência: 18/04/2022 a 18/04/2023. data de assinatura: 
18/04/2022. valor: r$ r$ 314.514,10.
ata de registro de Preços nº 039/2022. Empresa: ParafarMa MEdica-
MENtos E HosPitalarEs ltda-EPP, cNPJ: 04.860.742/0001-48. oBJEto: 
registro de preços para fornecimento de materiais de expediente, permanente 
e suplementos de informática em geral, objetivando atender as necessida-
des da Prefeitura Municipal, secretarias. vigência: 18/04/2022 a 18/04/2023. 
data de assinatura: 18/04/2022. valor: r$ r$ 800.391,30.
ata de registro de Preços nº 040/2022. Empresa: PoNto iNfo coMEr-
cio E sErviÇos dE iNforMática EirEli, cNPJ n°. 08.255.726/0001-87. 
oBJEto: registro de preços para fornecimento de materiais de expediente, 
permanente e suplementos de informática em geral, objetivando atender as 
necessidades da Prefeitura Municipal, secretarias. vigência: 18/04/2022 a 
18/04/2023. data de assinatura: 18/04/2022. valor: r$ r$ 69.396,00.
ata de registro de Preços nº 041/2022. Empresa: rodriGUEs coMEr-
cio artiGos dE PaPElaria E EsPortivos EirEli, cNPJ: 31.868.643/0001-
85. oBJEto: registro de preços para fornecimento de materiais de expediente, 
permanente e suplementos de informática em geral, objetivando atender as neces-
sidades da Prefeitura Municipal, secretarias. vigência: 18/04/2022 a 18/04/2023. 
data de assinatura: 18/04/2022. valor: r$ r$ 846.360,09.

Protocolo: 793970

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE FARO

.

MUNicÍPio de Faro - Pa
o MUNicÍPio de Faro reaLiZarÁ No dia 17/05/2022 Às 10:00 
Hrs, PreGÃo eLetroNico Nº 2022/14. oBJEto: PrEGÃo ElEtroNi-
co Para rEGistro dE PrEÇos Para a coNtrataÇÃo dE EMPrEsa Para 
aQUisiÇÃo dE MatEriais dE EXPEdiENtE, MatEriais dE liMPEZa, dEs-
cartavEis, GENEros aliMENticios E BEBidas NÃo alcoolicas Para 
atENdEr as NEcEssidadEs da sEMEd dE faro. o rEsPEctivo Edital 
E sEUs aNEXos ENcoNtra-sE disPoNivEis No sitE: https://www.portal-
decompraspublicas.com.br/18/ , qualquer esclarecimento sobre o edital será 
feito pelo endereço eletrônico.

Protocolo: 793973

.

.

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: 793975

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE GOIANÉSIA DO PARÁ

.

eXtrato de coNtrato
PreGÃo eLetroNico: Nº Pe 13/2022-PMGP 

objeto: registro de preços para eventual aquisição de peças, componen-
tes e acessórios novos de veículos para manutenção preventiva e corretiva 
da frota municipal de Goianésia do Pará, com a finalidade de suprir as ne-
cessidades das secretarias. coNtrataNtEs: Prefeitura Municipal de Goia-
nésia do Pará - PMGP, cNPJ: 83.211.433/00014-13, contrato nº 20220172, 
valor r$ 158.821,35; secretaria Municipal de saúde - sMs, cNPJ: nº 
12.884.091/0001-54, contrato nº 20220173, valor r$ 237.419,00; secre-
taria Municipal de Educação - sEMEd, cNPJ: nº 27.400.285/0001-04, con-
trato nº 20220174, valor r$ 246.182,83; secretaria Municipal de assistência 
social - sEMas, cNPJ nº 18.367.597/0001-81, contrato nº 20220175, va-

lor r$ 207.620,93; coNtratada: f dE s olivEira coMErcio dE PEcas 
Para vEicUlos, cNPJ: 22.132.004/0001-66; coNtrataNtEs: PMGP, cNPJ: 
83.211.433/00014-13, contrato nº 20220168, valor r$ 110.979,01; sMs, 
cNPJ: nº 12.884.091/0001-54, contrato nº 20220169, valor r$ 133.628,51; 
sEMas, cNPJ nº 18.367.597/0001-81, contrato nº 20220170, valor r$ 
40.443,90; sEMMa, cNPJ nº 19.998.060/0001-73, contrato nº 20220171, 
valor r$ 144.151,57; coNtratada: iMPacto coMÉrcio dE PEÇas, lo-
caÇÃo E sErviÇos EirEli, cNPJ: 08.870.944/0001-21; coNtrataN-
tEs: PMGP, cNPJ: 83.211.433/00014-13, contrato nº 20220180, valor r$ 
446.215,35; sMs, cNPJ: nº 12.884.091/0001-54, contrato nº 20220181, 
valor r$ 233.862,77; sEMEd, cNPJ: nº 27.400.285/0001-04, contrato nº 
20220182, valor r$ 262.743,78; sEMas, cNPJ nº 18.367.597/0001-81, con-
trato nº 20220183, valor r$ 242.317,61; sEMMa, cNPJ nº 19.998.060/0001-
73, contrato nº 20220184, valor r$ 144.151,57; coNtradada: M G soa-
rEs filHo coMErcio, loc. E sErviÇos ltda, cNPJ: 03.730.830/0001-
62; PMGP, cNPJ: 83.211.433/00014-13, contrato nº 20220176, valor r$ 
299.303,00; sMs, cNPJ: nº 12.884.091/0001-54, contrato nº 20220177, 
valor r$ 339.844,07; sEMas, cNPJ nº 18.367.597/0001-81, contrato nº 
20220178, valor r$ 54.090,99; sEMMa, cNPJ nº 19.998.060/0001-73, con-
trato nº 20220179, valor r$ 278.908,17; coNtratada: MEGa aUto cENtEr 
ltda, cNPJ: 22.101.048/0001-29. data de assinatura: 03/05/2022. Francis-
co david Leite rocha, Prefeito Municipal.

Protocolo: 793976

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE IGARAPÉ-MIRI

.

secretaria MUNiciPaL de edUcaÇÃo de iGaraPÉ-Miri/Pa
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 009/2022-srP-FMe
Pregão eletrônico; sistema registro de Preços; do tipo menor preço, por item. 
objeto: eventual aquisição de móveis, carteiras escolares e quadros brancos, para 
atender as demandas da secretaria municipal de educação de igarapé-Miri/Pa.
sessão pública: 18/05/2022, às 10h, horário de Brasília. Plataforma de reali-
zação www.portaldecompraspublicas.com.br
Editais disponíveis no www.portaldecompraspublicas.com.br e no mural de 
licitações do tcM/Pa.
informações no e-mail: cplsemedigmiri@gmail.com

JaNiLsoN oLiVeira FoNseca
secretário Municipal

Protocolo: 793980

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE IPIXUNA DO PARÁ

.

aViso de LicitaÇÃo  
toMada de PreÇos Nº 009/2022-tP

objeto: coNstrataÇÃo dE EMPrEsa dE ENGENHaria Para coNstrUÇÃo 
da PraÇa dE aliMENtaÇÃo No caNtEiro EM frENtE a PraÇa da BiBlia, 
visaNdo atENdEr as NEcEssidadEs da sEcrEtaria MUNiciPal dE oBras 
do MUNiciPio dE iPiXUNa do Pará. abertura: 23/05/2022, às 09h00. integra 
dos editais e informações disponíveis na PMiP, sala da cPl sito na tv. cristóvão 
colombo, s/n, centro, ipixuna do Pará/Pa, de segunda a sexta-feira, no horá-
rio de 08h00 às 12h00. E no site: www.ipixunadopara.pa.gov.br.

arteMes siLVa de oLiVeira
PrEfEito MUNiciPal

Protocolo: 793983

aViso de LicitaÇÃo 
PreGÃo eLetrÔNico Nº 031/2022-Pe/srP

a PreFeitUra MUNiciPaL de iPiXUNa do ParÁ, torNa PÚBlico a 
todos os iNtErEssados ao ProcEsso licitatÓrio QUE tEM coMo oB-
JEto: rEGistro dE PrEÇo Para fUtUra E EvENtUal aQUisiÇÃo dE Ma-
tEriais PErMaNENtEs divErsos, oBJEtivaNdo atENdEr a NEcEssida-
dE da PrEfEitUra, sEcrEtarias E fUNdos MUNiciPais dE iPiXUNa do 
Pará. a abertura será no dia 18/05/2022, às 09:00 horas www.portaldecom-
praspublicas.com.br, informações e-mail: licitacao@ipixunadopara.pa.gov.br.

arteMes siLVa de oLiVeira
PrEfEito MUNiciPal

Protocolo: 793987

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MÃE DO RIO

.

aViso de HoMoLoGaÇÃo e adJUdicaÇÃo
objeto: contratação de empresa especializada em serviços de engenharia 
e construção civil, objetivando a reforma e iluminação do estádio municipal 
João da costa no município de Mãe do rio - Pa. Em conformidade com o 
convênio 898799/2020-McidadaNia, projeto básico, planilha orçamentaria, 


