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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 licitató-
rio do tipo menor preço por item, na modalidade Pregão Eletrônico SrP nº 
047/2022/PMc, cujo objeto é a contratação de Empresa Especializada Para 
O Fornecimento de Areia, Seixo, Pedra, Brita e Afins, Destinado a atender as 
necessidades das Seguintes Secretarias/fundos Municipais: obras e Urbanismo, 
Sub Prefeitura do Jaderlândia e Apeú, Secretarias Municipais de Saúde e Educa-
ção deste Município de castanhal/Pará, por um Período 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 10/06/2022às 09:00 horas. o Edi-
tal 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: 806162

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CUMARÚ DO NORTE

.

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

Prefeitura Municipal de cumaru do Norte. Processo licitatório nº 
040/2022, Pregão Eletrônico n°. 026/2022. ata de registro de Preços nº 
050/2022. Empresa: rodriGUES coM. dE arT.dE PaPEl. E ESPorT. EirEli, 
cNPJ: 31.868.643/0001-85. objeto: serviços de manutenção de impresso-
ras, computadores e tonner’s. Vigência: 20/05/2022 a 20/05/2023. data de 
assinatura: 20/05/2022. Valor: r$ 78.784,42. ceLio Marcos cordeiro. 
Prefeito Municipal.

eXtrato de 2º terMo aditiVo
PreFeitUra MUNiciPaL

Processo Licitatório nº 029/2020, inexigibilidade 003/2020. con-
trato nº. 136/2020 - NP TEcNoloGia E GESTao dE dadoS lTda, cNPJ: 
07.797.967/0001-95. objeto: aquisição da ferramenta BaNco dE PrEÇoS, 
com as especificações descritas no correspondente processo de contratação. 
objeto do termo:  o prazo de vigência do contrato nº 136/2020, previsto em 
sua cláusula segunda, fica prorrogado a contar de 29 de maio de 2022 até 29 
de maio de 2023. ceLio Marcos cordeiro. Prefeito Municipal.

eXtrato de coNtrato
Processo Licitatório nº 043/2022, Pregão Eletrônico nº 029/2022. Prefei-
tura Municipal de cumaru do Norte-Pa. contrato nº. 205/2022 - reformadora 
de Pneus Total lTda, cNPJ: 04.970.977/0001-92. objeto: serviços de reca-
pagem, duplagem, vulcanização, recauchutagem de pneus em geral, para 
atender a frota de veículos e maquinas pesadas. Valor total r$ 334.755,00. 
Vigência: 24/05/2022 a 31/12/2022. Contrato nº. 206/2022 - Carfil Pneus 
auto center lTda, cNPJ: 24.221.662/0001-50. objeto: contratação de Em-
presa Especializada Em Serviços de recapagem, duplagem, Vulcanização, 
recauchutagem de Pneus Em Geral. Valor total r$ 47.580,00. Vigência: 
24/05/2022 a 31/12/2022. celio Marcos cordeiro. Prefeito Municipal.
Fundo Municipal de educação. contrato nº. 207/2022 - reformadora de 
Pneus Total lTda, cNPJ: 04.970.977/0001-92. objeto: serviços de reca-
pagem, duplagem, vulcanização, recauchutagem de pneus em geral, para 
atender a frota de veículos pertencentes ao fundo municipal de educação de 
cumaru do norte - Pa. Valor total r$ 143.165,00. Vigência: 24/05/2022 a 
31/12/2022. CONTRATO nº. 208/2022 - Carfil Pneus Auto Center Ltda, CNPJ: 
24.221.662/0001-50. objeto: serviços de recapagem, duplagem, vulcaniza-
ção, recauchutagem de pneus em geral, para atender a frota de veículos. Va-
lor total r$ 14.645,00. Vigência: 24/05/2022 a 31/12/2022. augusta elias 
P. de s. Martins. secretária Municipal.
Processo Licitatório Nº 040/2022, Pregão Eletrônico Nº 026/2022. fundo 
Municipal de Saúde. contrato nº. 201/2022 - rodrigues com. de art. de 
Papel. E Esport. Eireli, cNPJ: 31.868.643/0001-85. Valor total r$ 999,90. 
Vigência: 20/05/2022 a 31/12/2022. objeto: serviços de manutenção de im-
pressoras, computadores e tonner’s.
Fundo Municipal de educação. contrato nº. 202/2022 - rodrigues com. 
de art. de Papel. E Esport. Eireli, cNPJ. nº: 31.868.643/0001-85. Valor total 
r$ 50.234,63. Vigência: 20/05/2022 a 31/12/2022. objeto: serviços de ma-
nutenção de impressoras, computadores e tonner’s.
Fundo Municipal Para Gestão da Movimentação do recursos do fUN-
dEB. contrato nº. 204/2022 - rodrigues com. de art. de Papel. E Esport. 
Eireli, cNPJ. nº: 31.868.643/0001-85. Valor total r$ 23.830,49. Vigência: 
20/05/2022 a 31/12/2022. objeto: serviços de manutenção de impressoras, 
computadores e tonner’s. augusta Elias P. de S. Martins. Secretária Municipal.
Fundo Municipal de assistência social. contrato nº. 203/2022 - rodri-
gues com. de art. de Papel. E Esport. Eireli, cNPJ. nº: 31.868.643/0001-85. 
Valor total r$ 3.719,40. Vigência: 20/05/2022 a 31/12/2022. objeto: servi-
ços de manutenção de impressoras, computadores e tonner’s.

Protocolo: 806165
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de coNceiÇÃo do araGUaia
aVisos de HoMoLoGaÇÃo e adJUdicaÇÃo

toMada de PreÇo 002/2022
o Município de conceição do araguaia - Pa, através da Secretaria Mu-
nicipal de Turismo, Esporte e Juventude de conceição do araguaia - Pa, por 
intermédio da comissão Permanente de licitação torna público a adjudica-
ção/ homologação e convocação para assinatura do contrato, referente da 
Tomada de Preço 002/2022, cujo objeto é: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa 
ESPEcialiZada Para rEViTaliZaÇÃo da PraÇa do BUriTi localiZada 
No Bairro caPEliNHo No MUNiciPio dE coNcEiÇÃo do araGUaia-Pa, 
EM coNforMidadE coM o ProcESSo Nº 31294/2022, coNVENio fdE Nº 
008/2022, ProJEToS E PlaNilHaS EM aNEXo ao EdiTal, adjudica, homo-
loga a Empresa: VirGiNia dUarTE loPES NaSciMENTo EirEli, inscrita no 
cNPJ: 12.109.281/0001-02 e convoca a empresa supracitada no prazo de 05 
(cinco) dias uteis para assinatura do contrato.

toMada de PreÇo 003/2022
o Município de conceição do araguaia - Pa, através da Secretaria Munici-
pal de Turismo, Esporte e Juventude de conceição do araguaia - Pa, por inter-
médio da comissão Permanente de licitação torna público a adjudicação/ ho-
mologação e convocação para assinatura do contrato, referente da Tomada de 
Preço 003/2022, cujo objeto é: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada 
Para coNSTrUÇÃo da PraÇa do SETor UNiVErSiTário No MUNiciPio 
dE coNcEiÇÃo do araGUaia-Pa, EM coNforMidadE coM o ProcESSo 
Nº 1272313/2021, coNVÊNio fdE Nº 0014/2022, ProJEToS E PlaNilHaS 
EM aNEXo ao EdiTal, adjudica, homologa a Empresa: BM PacHEco coMÉr-
cio E SErViÇoS EirEli, inscrita no cNPJ: 35.609.947/0001-89 e convoca 
a empresa supracitada no prazo de 05 (cinco) dias uteis para assinatura do 
contrato. conceição do araguaia-Pa,30 de Maio de 2022. Heloisa Mendes 
sousa Francisco. Presidente da comissão Permanente de Licitação.

Protocolo: 806166

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE FARO

.

PreFeitUra MUNiciPaL de Faro
eXtrato de retiFicaÇÃo

aViSo dE PrEGÃo ElETrÔNico SrP Nº 2022/14-PMf-fME
aViSo dE PrEGÃo ElETrÔNico SrP Nº 2022/15-PMf-fME
aViSo dE PrEGÃo ElETrÔNico SrP Nº 2022/16-PMf-fME
Na matéria publicada no ioEPa do dia 24/05/2022, página 193. 
onde se lê: “abertura: 06/06/2022”. Leia-se: “abertura: 07/06/2022”.
JodeNiLdo PiNto sarMeNto-Pregoeiro

Protocolo: 806167
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE IRITUIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de iritUia
aViso de aNULaÇÃo 

a Prefeitura Municipal de irituia informa aos interessados a aNUlaÇÃo 
do Pregão Eletrônico para registro de preços n.º 012/2022, cujo objeto é 
registro de Preços para contratação de empresa para “aquisição de equipa-
mentos e suprimento de informática com fornecimento de serviços para aten-
der as necessidades da Prefeitura Municipal de irituia, Secretaria e fundos 
Municipais. circulada no doE/Pa pág. 127 em 23/05/2022. Essa aNUlaÇÃo 
acontece tendo em vista a necessidade de adequação e ajustes do edital. 
ordenador de despesa: Marcos de Lima Pinto - Prefeito Municipal de 
irituia/Pa.

Protocolo: 806168
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE ITAITUBA

.

 
PreGÃo eLetrÔNico Nº 025/2022-Pe

Processo adMiNistratiVo Nº 050/2022
objeto: aquisição de veículos, para atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de infraestrutura do Município de itaituba. Tipo: Menor preço por 
item. data de abertura: 10/06/2022, as 10:00 hora local. acesso ao edital: 
www.portaldecompraspublicas.com.br, www.tcm.pa.gov.br e www.itaituba.
pa.gov.br; informações: dicoM, localizada na rod. Transamazônica c/ 10ª 
rua, anexo ao Ginásio Municipal de itaituba-Pa. ronison aguiar Holanda, 
Pregoeiro.

Protocolo: 806173


