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eXtratos de terMos aditiVos. esPÉcie: 1º terMo aditiVo 
ao coNtrato adMiNistratiVo Nº 071/2021-PMc. 

objeto do contrato: aquisição de Equipamentos Para academia de Esporte ao 
ar livre. contratado: K. M. Batista cardoso Eireli, cNPJ: 20.200.321/0001-
47. o objeto do termo aditivo é a prorrogação do prazo de vigência deste 
instrumento pelo período de 12 (doze) meses, iniciando em 20.05.2022 e 
finalizando em 20.05.2023.  Ordenador: Victor Correa Cassiano.
esPÉcie: 1º terMo aditiVo ao coNtrato adMiNistratiVo 

Nº 072/2021-PMc. 
objeto do contrato: aquisição de Equipamentos Para academia de Esporte ao ar 
livre. contratado: a. S. Miranda comércio de alimentos e Serviços de Transporte 
Eireli, cNPJ: 14.800.196/0001-03. o objeto do termo aditivo é a prorrogação do 
prazo de vigência deste instrumento pelo período de 12 (doze) meses, iniciando 
em 20.05.2022 e finalizando em 20.05.2023.  Ordenador: Victor Correa Cassiano.

Protocolo: 816929
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAPANEMA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caPaNeMa
eXtrato de coNtrato. coNtrato Nº 1506001-2022. 

origem: Pregão Eletrônico nº 013/2022 - PMc. contratante: Prefeitura Mu-
nicipal de capanema/Pará. contratada(o): Eremaster distribuidora de fer-
ragens e ferramentas ltda cnpj:37.278.673/0001-18. objeto: aquisição de 
recargas de Extintores, Placas de Sinalização de Emergência, luminária de 
emergência, extintores novos e demais acessórios para uso nas edificações 
públicas pertencentes a Secretaria de Saúde do Município de capanema/Pa. 
Valor Global: r$ 29.210,00(vinte e nove mil, duzentos e dez reais). Vigência: 
por 12(dose) meses, contados a partir da data de sua assinatura. data da 
assinatura: 15/06/2022. ordenador: francisco ferreira freitas Neto

eXtrato de reGistro de PreÇo. reGistro de PreÇo Nº 
013/2022, ViNcULada ao Pe Nº 013/2022-PMc-srP. 

objeto: aquisição de recargas de Extintores, Placas de Sinalização de 
Emergência, luminária de Emergência, Extintores Novos e demais acessó-
rios para uso nas edificações públicas pertencentes a Secretaria de Saúde 
do Município de capanema. Vencedor: Eremaster distribuidora de ferra-
gens e ferramentas ltda, cNPJ 37.278.673/0001-18, com valor unitário: 
item-Valor Unitário: 05-r$ 29,21. iTENS fracaSSadoS: 01, 02, 03, 04, 
06, 07, 08, 09, 10, 11 E 12. Vigência: 12(dose) meses, contados a partir 
da data de sua assinatura. Em 14/06/2022. laise Martins leal - Pregoeira.

aViso de LeiLÃo. LeiLÃo Nº 001/2022. 
leilão público, presencial, do tipo “Maior laNcE”, para alienação de bens 
móveis inservíveis à administração Pública Municipal, no estado em que se 
encontram, o qual será conduzido pela leiloeira deste município, senhora 
laise Martins leal, mediante as condições estabelecidas neste Edital e seu 
anexo i. data: 11/07/2022 às 11 horas. Edital e anexo: www.capanema.
pa.gov.br.  francisco ferreira freitas Neto - Prefeito Municipal.

Protocolo: 816931
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAPITÃO POÇO

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caPitÃo PoÇo
aViso de LicitaÇao. toMada de PreÇo Nº 002/2022 - PMcP. 
Tipo Menor preço global; aberturada habilitação e Proposta: dia 12/07/2022 
às 10:30h, objeto: contratação de empresa especializada, para execução de 
obra de reforma de UBS nas localidades: Vila São Pedro, Boca Nova, Grota 
Seca, Nova colônia, Pacui claro, Santa luzia na zona rural,Bairro Gasolina e 
flor de Nim no município de Capitão Poço - Pará, conforme condições e espe-
cificações estabelecidas no Edital e seus anexos.A realizar-se na sala da CPL
-PMcP. o edital encontra-se disponível G-oBraS- TcM-Pa, sala da cPl-PMcP, 
localizada na avenida Moura carvalho, 1255, Tatajuba, capitão Poço/Pa.

eXtrato dos coNtratos, decorreNtes da cHaMada 
PÚBLica Nº 001/2022. 

contratante: fundo Municipal de Educação de capitão Poço - Pa. objeto: 
aquisição de Gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados a Me-
renda Escolar do Município de capitão Poço. contrato nº 2022.300501con-
tratado: Grupo informal representante: daniel cavalcante Sales cPf nº 
742.768.912-72. Valor global r$ 717.973,75 (setecentos e dezessete mil 
e novecentos e setenta e três reais e setenta e cinco centavos). Vigência 
30/05/2022 à 31/12/2022. contrato nº 2022.300502. contratado: coope-
rativa de Produtores e comercialização dos agric. familiares cooprocofan 
cNPJ: 32.916.754/0001-82. Valor global r$ 1.071.505,55(um milhão e se-
tenta e um mil e quinhentos e cinco reais e cinquenta e cinco centavos). Vi-
gência 30/05/2022 a 31/12/2022. contrato nº 2022.300503. contratado: 
adelino alves de Moura cPf: 742.768.912-72. Valor global r$39.840,70 
(trinta e nove mil e oitocentos e quarenta reais e setenta centavos). Vi-
gência 30/05/2022 á 31/12/2022. contrato nº 2020220325. contratado: 
cooperativa agricola, Pecuaria e Extrativa do Municipio de irituia - coape-
mi cNPJ nº 04.243.356/0001-07 Valor global r$ r$ 128.030,17(cento e 
vinte e oito mil e trinta reais e dezessete centavos). Vigência 22/03/2020 
à 31/12/2020.

Protocolo: 816933

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CUMARÚ DO NORTE

.

MUNicÍPio de cUMarU do Norte - Pa
errata aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 033/2022.
Processo licitatório nº 049/2022. objeto contratação de empresa para 
Prestação de serviços de malharia e confecções em geral. oNdE SE lÊ, 
Propostas: 30/06/2022 às 09h00min, lEia-SE Propostas: 06/07/2022 às 
09h00min. Publicado nos jornais: Diário Oficial da União - Seção 3 nº 115, 
Pag: 385 no dia 21/06/2022, IOEPA Impressa Oficia do Estado do Para nº 
35.012, Pag: 187 no dia 20/06/2022 e diário do Pará caderno Economia 
B10 no dia 20/06/2022.

Protocolo: 816935
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE GOIANÉSIA DO PARÁ

.

retiFicaÇÃo
Na publicação do dia 13/06/2022, circulada no IOEPA nº 35.006, 
pag. 106, onde se lê: 31/03/2023. Leia-se: 31/12/2022. francisco da-
vid leite rocha. Prefeito Municipal.

Protocolo: 816939
aViso de LicitaÇÃo

O Prefeito Municipal de Goianésia do Pará, resolve publicar o resul-
tado do PreGÃo eLetroNico: Nº PE 17/2022-PMGP, homologado em 
21/06/2022, o ato de adjudicação proferido pelo Pregoeiro no dia 09/06/2022, 
ao objeto: registro de preços para eventual aquisição de pneus, câmaras de 
ar e protetor de câmaras, na manutenção da frota de veículos, para aten-
der as necessidades das secretarias e fundos municipais da prefeitura de 
Goianésia do Pará - Pa. contratante: Prefeitura Municipal de Goianésia do 
Pará, cNPJ: 83.211.433/00014-13, em favor das empresas: f dE S oliVEi-
ra coMErcio dE PEcaS Para, cNPJ: 22.132.004/0001-66, valor total r$ 
172.359,00; iMPacTo coMÉrcio dE PEÇaS, locaÇÃo E SErViÇoS EirEli, 
cNPJ: 08.870.944/0001-21, valor total r$ 497.860,00; M G SoarES filHo 
coMErcio, loc. E SErViÇoS lTda, cNPJ: 03.730.830/0001-62, valor r$ 
1.333.639,96; MEGa aUTo cENTEr lTda, cNPJ: 22.101.048/0001-29, valor 
total r$ 467.883,00; PaTo MacHo rENoVadora dE PNEUMaTicoS lTda, 
cNPJ: 44.992.132/0001-12, valor total r$ 125.392,00. francisco david leite 
rocha, Prefeito Municipal.

Protocolo: 816937
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE IGARAPÉ-MIRI

.

PreFeitUra MUNiciPaL de iGaraPÉ-Miri
eXtrato de coNtrato

origem: concorrência n° 001/2022-PMi-c; objeto: “contratação de Pessoa 
Jurídica para Urbanização da orla em Pavimento aterrado no Município de 
igarapé-Miri”. contrato nº 001.1/2022-PMi-c, contratada: fÊNiX loGiSTica, 
coMÉrcio E locaÇÕES dE MaQUiNaS EirEli, (09.368.158/0001-93), Valor 
Global r$ 6.416.015,86. Vigência: 20/06/2022 até 20/06/2023. contratante: 
Prefeitura Municipal de igarapé-Miri, ordenador: roberto Pina oliveira.

Protocolo: 816942
PreFeitUra MUNiciPaL de iGaraPÉ-Miri

eXtrato de coNtrato
origem: Tomada de Preços n° 003/2022-PMi-TP; objeto: “contratação 
de pessoa jurídica para construção de terminal de integração rodoviário 
do Município de igarapé-Miri”. contrato nº 003.1/2022-PMi-TP, contrata-
da: l. PaNToJa corrEa EirEli (34.628.240/0001-57), Valor Global r$ 
1.979.893,85. Vigência: 20/06/2022 até 20/06/2023. contratante: Prefei-
tura Municipal de igarapé-Miri, ordenador: roberto Pina oliveira.

Protocolo: 816943
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE INHANGAPI

.

PreFeitUra MUNiciPaL de iNHaGaPi/Pa
coNcUrso PÚBLico N.º 01/2022

eXtrato do editaL de aBertUra N.º 01/2022, de 22 de JUNHo de 2022.
a Prefeitura Municipal de inhangapi/Pa torna pública a realização de concur-
so público destinado a selecionar candidatos para o provimento efetivo nos 
cargos de níveis fundamental, médio técnico e superior para preenchimento 
de vagas dos quadros de carreiras da Prefeitura Municipal de inhangapi/Pa; 
1) daS iNforMaÇÕES: o Edital completo e seus anexos estão disponíveis 


