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Serviços ltda, cNPJ nº 11.048.879/0001-68. objeto: contratação de em-
presa especializada em serviços de instalação, desinstalação, manutenção 
preventiva e corretiva de aparelhos de refrigeração, a fim de atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Educação - SEMEd. Valor Total r$ 
322.866,00. Vigência: 01/04/2022 a 31/03/2023. ordenador: Ênio de 
carvalho, secretário Municipal de educação.

coNtrato adMiNistratiVo Nº 3.ad.005/2022-PMc/sMs 
contratante: Prefeitura Municipal de cametá/Secretaria Municipal de Saú-
de, cNPJ nº 11.311.333/0001-58. contratada: Split Service refrigeração 
comercio e Serviços ltda, cNPJ nº 11.048.879/0001-68. objeto: contra-
tação de empresa especializada em serviços de instalação, desinstalação, 
manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de refrigeração, a fim de 
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde - SMS. Valor 
Total r$ 238.112,00. Vigência: 01/04/2022 a 31/03/2023. ordenador: 
Klenard attilio ranieri, secretário de saúde.

coNtrato adMiNistratiVo Nº 4.ad.005/2022-PMc/seMas
contratante: Prefeitura Municipal de cametá/Secretaria Municipal de assis-
tência Social, cNPJ nº 18.782.228/0001-46. contratada: Split Service re-
frigeração comercio e Serviços ltda, cNPJ nº 11.048.879/0001-68. objeto: 
contratação de empresa especializada em serviços de instalação, desinstala-
ção, manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de refrigeração, a fim de 
atender as necessidades da Secretaria Municipal de assistência Social - SEMaS. 
Valor Total r$ 79.474,00. Vigência: 01/04/2022 a 31/03/2023. ordenadora: 
elane Pinto cassiano, secretária Municipal de assistência social.

aUtoriZaÇÃo de adesÃo ao reGistro 
de PreÇos oriGiNÁria do PreGÃo Nº9/2021-035  

Prefeitura Municipal de Bragança. objeto: contratação de empresa es-
pecializada em serviços de instalação, desinstalação, manutenção preventiva e 
corretiva de aparelhos de refrigeração. contratada: SPliT Service refrigeração 
comercio e Serviços ltda, cNPJ nº 11.048.879/0001-68. ordenadores: Victor 
correa cassiano, Prefeito Municipal de cametá. Ênio de carvalho, Secretário Mu-
nicipal de Educação. Klenard attilio ranieri, Secretário Municipal de Saúde. elane 
Pinto cassiano, secretária Municipal de assistência social.

aVisos de HoMoLoGaÇÃo 
PreGÃo eLetrÔNico Nº 010/2022-PMc 

HoMoLoGo a licitação na modalidade PrEGÃo ElETrÔNica Nº 010/2022-
PMC que tem por objeto: Aquisição de Equipamento: Uma Câmara Fria Para 
instalação em Unidade de Banco de alimento no Município de cametá, e 
com base no relatório da comissão Permanente de licitação e Parecer da 
assessoria Jurídica do município adJUdico/HoMoloGo seu objeto a Tatia-
ne de almeida Villega refrigeração, cNPJ nº 17.410.111/0001-79, Valor r$ 
61.989,90; para que produza os efeitos legais aos termos do art. 43, inciso Vi 
da lei federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. data da Homologação: 
04/04/2022. ordenador: Victor correa cassiano, Prefeito de cametá.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 013/2022-PMc/sMs 
HoMoLoGo a licitação na modalidade PrEGÃo ElETrÔNico Nº 013/2022-
PMc/SMS que tem por objeto: aquisição de Equipamento e Material Per-
manente Para as Unidades Básicas de Saúde, Visando atender a Proposta 
nº 11311.333000/1210-09, (em anexo) da Emenda Parlamentar de nº 
81000792 do ano 2021, destinada a suprir as necessidades da Prefeitura 
Municipal de cametá/Secretaria Municipal de Saúde,e com base no relató-
rio da comissão Permanente de licitação e Parecer da assessoria Jurídica 
do município adJUdico/HoMoloGo seu objeto a f. cardoso e cia ltda, 
cNPJ nº 04.949.905/0001-63, Valor r$ 96.016,00;para que produza os 
efeitos legais aos termos do art. 43, inciso Vi da lei federal nº 8.666/93 e 
suas alterações posteriores. data da Homologação: 04/04/2022. ordena-
dor: Victor correa cassiano, Prefeito de cametá.

Protocolo: 781422

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAPANEMA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caPaNeMa
aViso de aNULaÇÃo. toMada de PreÇo Nº 003/2022. 

a Prefeitura Municipal de capanema/Pa, comunica a quem faça interessar, 
que a Tomada de Preço nº 003-2022. objeto: construção de uma Escola 
Municipal, na Vila do Mata Sede, Zona rural, no Município de capanema/
Pa, que aconteceria no dia 11/04/2022 ás 09:00 horas será aNUlada por 
motivos de adequação na Planilha orçamentária.

Protocolo: 781424

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAPITÃO POÇO

.

PreFeitUra MUNiciaL de caPitÃo PoÇo
eXtrato de reGistro de PreÇos 

registrador: fundo Municipal de Saúde; Espécie: ata de registro de Pre-
ço nº 280301/2022; objeto: contratação de Empresa Para aquisição de 
Materiais Técnico ambulatorial E Hospitalar Para atendimento da Secretá-
ria Municipal de Saúde de capitão Poço Pregão Eletrônico nº 9/2021-044; 

Prazo de Vigência da ata: de 28/03/2022 a 28/03/2023; registrados: alta-
med distribuidora de Medicamentos ltda - Me, cNPJ 21.581.445/0001-82. 
Valor global r$ 385.541,70 (trezentos e oitenta e cinco mil e quinhentos e 
quarenta e um reais e setenta centavos). distriben distribuidora de Pro-
dutos farmacêuticos E Hospitalares ltda, cNPJ 04.234.179/0001-00. Valor 
global r$ 1.177.483,70 (um milhão e cento e setenta e sete mil e quatro-
centos e oitenta e três reais e setenta centavos). J E S fonseca comercio 
- Me, cNPJ 04.707.391/0001-30 Valor global r$ 1.224.068,52 (um milhão 
e duzentos e vinte e quatro mil e sessenta e oito reais e cinquenta e dois 
centavos) a. Unidos distribuidora Eireli cNPJ 36.442.253/0001-62. Valor 
global r$ 1.844.164,84(um milhão e oitocentos e quarenta e quatro mil 
e cento e sessenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos). Valor total 
registrado: r$ 4.631.258,76(quatro milhões e seiscentos e trinta e um mil 
e duzentos e cinquenta e oito reais e setenta e seis centavos). arthur da 
silva Medeiros de Farias - secretário Municipal de saúde.

eXtratos de coNtratos
PreGÃo Nº 044/2021 - PMcP - Pr - srP, coNForMe saLdo 

da ata de reGistro de PreÇo Nº 280301/2022 
objeto dos contratos: contratação de Empresa Para aquisição de Ma-
teriais Técnico ambulatorial E Hospitalar Para atendimento da Secretária 
Municipal de Saúde de capitão Poço. coNTraTo Nº 2022040401. contra-
tante: fundo Municipal de Saúde contratado: distriben distribuidora de 
Produtos farmacêuticos E Hospitalares ltda, cNPJ 04.234.179/0001-00. 
Valor global r$588.741,85 (quinhentos e oitenta e oito mil e setecentos e 
quarenta e um reais e oitenta e cinco centavos). Vigência 04/04/2022 a 
04/04/2023. coNTraTo Nº 2022040402. contratante: fundo Municipal de 
Saúde contratado: fundo Municipal de Saúde. contratado: J E S fonse-
ca comercio - Me, cNPJ 04.707.391/0001-30. Valor global r$612.034,26 
(seiscentos e doze mil e trinta e quatro reais e vinte e seis centavos). 
Vigência 04/04/2022 a 04/04/2023. coNTraTo Nº 22022040403. con-
tratante: fundo Municipal de Saúde contratado: altamed distribuido-
ra de Medicamentos ltda - Me, cNPJ 21.581.445/0001-82. Valor global 
r$193.770,76 (cento e noventa e três mil e setecentos e setenta reais e 
setenta e seis centavos). Vigência 04/04/2022 a 04/04/2023. coNTra-
To Nº 2022040404. contratante: fundo Municipal de Saúde contrata-
do: a.Unidos distribuidora Eireli cNPJ36.442.253/0001-62. Valor global 
r$925.924,92 (novecentos e vinte e cinco mil e novecentos e vinte e qua-
tro reais e noventa e dois centavos). Vigência 04/04/2022 a 04/04/2023.

Protocolo: 781425
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE COLARES

.

PreFeitUra MUNiciPaL de coLares
aViso de LicitaÇÃo 

a Prefeitura Municipal de colares comunica aos interessados em Par-
ticipar da licitação referente ao Pregão Eletrônico Srp nº 002/2022 Que 
Tem como objeto registro de Preço Para futura e Eventual contratação 
de Empresa para o Serviço de recarga de oxigênio Medicinal Para atender 
as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de colares/Pa, que foi 
Suspenso para a Retificação do Edital, Informamos que a sessão de Rea-
bertura do referido certame Será no dia 19/04/2022, ás 10 horas, local: 
www.comprasgovernamentais.gov.br. aquisição do Edital: Site do compras 
Governamentais, TcM/Pa e Portal da Transparência.

Protocolo: 781428
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE CUMARÚ DO NORTE

.

PreFeitUra MUNiciPaL de cUMarU do Norte - Pa
aViso de ProrroGaÇÃo de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 018/2022
Processo Licitatório nº 027/2022. objeto: registro de preço para con-
tratação de empresa de pneus e câmaras para atender a prefeitura Mu-
nicipal e as Secretarias municipais, conforme condições, quantidades e 
exigências estabelecidas neste edital e seus anexos Edital no End.  www.
portaldecompraspublicas.com. br. abertura das Propostas: 18/04/2022 às 
09h00min. informações Gerais: www.pmcn.pa.gov.br.  e-mail:  licitacao@
pmcn.pa.gov.br. railane Barbosa almeida: Pregoeira.

errata
Processo LicitatÓrio Nº 024/2022

tomada de Preço nº 003/2022 oNde se LÊ, 24/04/2022 às 08h30min, 
Leia-se 19/04/2022 às 08h30min. Publicado no dia 04/04/2022, nos jor-
nais: Diário Oficial da União - Seção 3 nº 22, Pag: 243, IOEPA Impressa 
Oficia do Estado do Para nº 34.919, Pag: 111 e Diário do Pará Caderno 
Economia B10. railane Barbosa almeida: Pregoeira.

Protocolo: 781429


