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disPeNsa Nº 09/2022-seMed
a secretaria Municipal de educação/Fundo Municipal de educação 
cNPJ nº 18.782.198/0001-78, com base no art. 24, inciso ii da lei federal 
8.666/93, aUToriZa e raTifica a diSPENSa de liciTaÇÃo cujo objeto: 
Execução e instalação com fornecimento de Materiais e Mão de obra com-
pleta, para o sistema de Prevenção e combate a incêndio e Pânico nas depen-
dências do Prédio da Secretaria Municipal de Educação, em favor de devison 
Xavier Guimaraes 01957707224 - cNPJ nº 42.688.108/0001-69, Valor Total: 
R$ 16.890,00. Data da Ratificação: 14/03/2022. enio de carvalho, secre-
tário Municipal de educação. ordenador de despesas.

eXtratos de coNtratos. disPeNsa Nº 09/2022 - seMed
objeto: Execução e instalação com fornecimento de Materiais e Mão de obra 
completa, para o Sistema de Prevenção e combate a incêndio e Pânico nas 
dependências do Prédio da Secretaria Municipal de Educação. contrato nº 
1.dl09/2022 - Semed. contratante: Secretaria Municipal de Educação/fundo 
Municipal de Educação, cNPJ nº 18.782.198/0001-78. contratado: devison 
Xavier Guimaraes 01957707224 - cNPJ nº 42.688.108/0001-69, Valor Total: 
r$ 16.890,00. Vigência: 14/03/2022 à 14/09/2022. ordenador: enio de 
carvalho, secretário de educação.

disPeNsa Nº 008/2022-PMc
objeto: contratação de Empresa Para aquisição de alevinos de Espécies de 
Tambaqui ou Seus Híbridos, Para atender as demandas de Piscicultores ca-
dastrados Junto ao departamento de aquicultura e Pesca (daP). contrato 
nº 1.dl.008/2022 - Pmc. contratante: Prefeitura Municipal de cametá, cnpj 
nº 05.105.283/0001-50. contratado: a S Miranda comercio de alimentos e 
Serviços de transporte Eireli - cNPJ nº 14.800.196/0001-03, Valor Total: r$ 
11.700,00. Vigência: 15/03/2022 à 15/03/2023. ordenador: Victor correa 
cassiano, Prefeito Municipal de cametá.

Protocolo: 773241
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAPANEMA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caPaNeMa
eXtratos de coNtratos 

iNeXiGiBiLidade Nº 6/008-2022. contrato nº 1802001-2022-iNX. nº 
6/2022-008. contratante: Município de capanema/Prefeitura Municipal. con-
tratado: Monteiro e Teixeira advogados associados, cNPJ nº 26.773.114/0001-
68. objeto: contratação de serviços advocatícios, de assessoria e consultoria 
Jurídica especializada, em atendimento ao conselho Municipal de Educação, no 
Município de capanema/Pa. fundamento legal: art. 25, inciso ii, c/c com art. 
13, inciso iii, da lei federal nº 8.666/93. Vigência: 12 (doze) meses. Valor Glo-
bal: r$72.000,00. data de assinatura: 18/02/2022.

disPeNsa Nº 7/001-2022 
contrato nº 1001001-2022. dispensa nº 7/2022-001. contratante: Mu-
nicípio de capanema/Prefeitura Municipal. contratado: José Emídio campos 
Gomes da Silva, cPf nº 042.465.352-49. objeto: locação de um imóvel ur-
bano, situado a avenida Barão de capanema, entre a Trav. leandro Pinheiro 
e Passagem Guarani, medindo 15,00m de frente por 62,60m de fundo com 
área de 939,00m², coberta com telhas de barro com instalações elétricas em 
perfeito funcionamento, ampla área externa para descarga interna, onde o 
Contratante/locatário utilizará o imóvel, exclusivamente para fim não resi-
dencial e destina-se para “farmácia Popular e caf” atendendo a Secretaria 
Municipal de Saúde. fundamento legal: art. 24, inciso X, da lei federal nº 
8.666/93. Vigência: 12 (doze) meses. Valor Global: r$3.200,00. data de as-
sinatura: 10/01/2022.

disPeNsa Nº 7/003-2022. coNtrato Nº 2001001-2022 
dispensa nº 7/2022-003. contratante: Município de capanema/Prefeitura Mu-
nicipal. contratado: J G locação e imobiliária ltda, cNPJ nº 42.569.193/0001-
46. objeto: locação de um imóvel urbano, situado a Travessa cesar Pinheiro, 
nº375, Centro, Capanema/Pa, edificado com prédio comercial e residencial de 
3 pavimentos, construído de alvenaria, medindo uma área total de 945,63m², 
onde o Contratante/Locatário utilizará o imóvel, exclusivamente para fim não 
residencial e destina-se ao funcionamento da Secretaria Municipal de finanças 
do Município de capanema/Pa. fundamento legal: art. 24, inciso X, da lei 
federal nº 8.666/93. Vigência: 12 (doze) meses. Valor Global: r$168.699,60. 
data de assinatura: 20/01/2022.

eXtratos de terMos aditiVos
termo aditivo de contrato nº 2303001-2021. dispensa nº 07/2021-008. 
objeto: locação de imóvel para o funcionamento do abrigo Provisório da 
Secretaria Municipal de assistência Social. contratado: Terezinha da costa 
reinaldo cPf nº 587.199.112-20. Vigência: 12meses. fund. legal: art. 57, 
inciso ii da lei nº 8.666/93. assinatura: 18/03/2022. Francisco Ferreira 
Freitas Neto-Prefeito Municipal.

terMo aditiVo de coNtrato Nº 1202001-2021 
dispensa nº 07/2021-007. objeto: locação de imóvel para funcionamento 
do centro de referência da assistência Social. contratado: Maria raimunda 
rodrigues de azevedo cPf nº 462.308.582-15. Vigência: 12 meses. fund. le-
gal: art. 57, inciso ii da lei nº 8.666/93. assinatura: 08/02/2022. Francisco 
Ferreira Freitas Neto - Prefeito Municipal.

aViso de ratiFicaÇÃo. disPeNsa Nº 002-2022 
dispensa nº 7/2022-002. objeto: locação de imóvel destinado ao funcio-
namento da creche São João Batista atendendo as necessidades da Secre-
taria Municipal de Educação. fundamento legal: art. 24, inciso X da lei nº. 
8.666/93. Vigência: 12 (doze) meses. Valor Global: R$ 21.600,00. Ratificação 
em: 10/01/2022. Francisco Ferreira Freitas Neto, Prefeito.

Protocolo: 773242
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE CASTANHAL

.

PreFeitUra MUNiciPaL de castaNHaL
aViso de LicitaÇÃo 

a Prefeitura Municipal de castanhal, por intermédio da Secretaria Munici-
pal de Suprimento e licitação torna público a abertura do Processo licitatório 
do tipo menor preço por item, na modalidade Pregão Eletrônico nº 026/2022/
PMc, cujo objeto contratação de Empresa Especializada Para fornecimento de 
instrumentos Musicais, destinado a atender as necessidades da Banda 28 de 
Janeiro deste Município de castanhal/Pará, a sessão pública de Pregão Ele-
trônico terá início com a divulgação das Propostas de Preços e início da etapa 
de lances no dia 31/03/2022 às 09:00 horas. o Edital estará disponível nos 
sites: https://castanhal.cr2transparencia.com.br/categoria/licitacoes/ e www.
comprasnet.gov.br e e-mail pregaoeletronico@castanhal.pa.gov.br, a partir da 
data da publicação. célia do socorro da silva andrade - Pregoeira da 
Prefeitura Municipal de castanhal.

Protocolo: 773243
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE CUMARÚ DO NORTE

.

PreFeitUra MUNiciPaL de cUMarU do Norte - Pa
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 015/2022 
Processo Licitatório nº 023/2022. objeto: registro de preço para futura 
aquisição de materiais expediente, permanente e suplementos de informática 
em geral, objetivando atender a Prefeitura, Secretarias e fundos Municipais, 
Edital no Endereço: www.portaldecompraspublicas.com.br. abertura Propos-
tas: 31/03/2022 às 09h00 informações: licitacao@pmcn.pa.gov.br. railane 
Barbosa almeida.

Protocolo: 773245
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de coNceiÇÃo do araGUaia
resULtado de JULGaMeNto do 

PreGÃo PreseNciaL - Nº 001/2022
a Prefeitura Municipal de conceição do araguaia - Pa, através da secretaria 
Municipal de infraestrutura e desenvolvimento Urbano de conceição do ara-
guaia-Pa, por intermédio da comissão permanente de licitação, torna público 
que realizou no dia 07 de Março de 2022 às 08:30 horas na sala de reunião da 
comissão Permanente de licitação - cPl, situada à TV. Vereadora Virgolina coe-
lho, nº 1145, São luiz ii, nesta cidade, licitação na modalidade Pregão na forma 
Presencial, tipo MENor PrEÇo, visando aQUiSiÇÃo dE ÓlEo diESEl coMUM 
Para aBSTEciMENTo daS MaQUiNaS dE TErraPlaNaGEM E EQUiPaMENToS 
EM GEral, Para iMPlaNTaÇÃo dE 40 PoNTES No MUNiciPio dE coNcEiÇÃo 
do araGUaia-Pa, coNforME coNVENio Nº 031/2021/SETraN, termo de re-
ferência e projeto básico em anexo ao edital. Tendo como vencedora a seguinte 
empresa: caiaQUE coMErcio dE coMBUSTiVEl E TraNSPorTE EirEli, cNPJ: 
33.433.979/0001-40.

resULtado de JULGaMeNto do 
PreGÃo PreseNciaL - Nº 003/2022

a Prefeitura Municipal de conceição do araguaia - Pa, através da secretaria 
Municipal de infraestrutura e desenvolvimento Urbano de conceição do ara-
guaia-Pa, por intermédio da comissão permanente de licitação, torna público 
que realizou no dia 07 de março de 2022 às 10:30 horas na sala de reunião da 
comissão Permanente de licitação - cPl, situada 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 rEGiSTro dE PrEÇo 
Para aQUiSiÇÃo dE MaTErial Para iMPlaNTaÇÃo dE 40 PoNTES EM coN-
crETo arMado ToTaliZaNdo 420M No MUNicÍPio dE coNcEiÇÃo do ara-
GUaia-Pará, coNforME coNVÉNio Nº 031/2021/SETraN, projeto básico e 
demais anexos, conforme termo de referência aNEXo i do edital. Tendo como 
vencedora a seguinte empresa: Pc coMÉrcio dE MaTErial dE coNSTrUÇÃo 
lTda, cNPJ: 09.141.885/0001-13. conceição do araguaia-Pa, 17 de Março de 
2022. Heloisa Mendes sousa Francisco. Presidente da cPL.

Protocolo: 773356
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE CURIONÓPOLIS

.

secretaria MUNiciPaL de adMiNistraÇÃo de cUrioNÓPoLis
eXtrato de decisÃo da aUtoridade coMPeteNte

Processo adMiNistratiVo de 
resPoNsaBiLiZaÇÃo Nº 01/2021-cPa/PMc

reFerÊNcia: Processo licitatório Pregão Eletrônico Nº 05/2021-cPl/PMc. oB-
JETo: aquisição de mobiliário para atender as necessidades da Secretaria Mu-
nicipal de administração do município de curionópolis/Pa. raZÃo Social da 


