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MUNicÍPios
.

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ALTAMIRA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aLtaMira
FUNdo MUNiciPaL de saUde

aViso de aLteraÇÃo de editaL
PreGÃo eLetrÔNico srP 62/2021

contratação de pessoa jurídica do ramo pertinente, para fornecimento de ali-
mentação de Nutrição Parenteral destinado aos recém - nascidos internados 
na Uci-Neonatal do hospital Geral de altamira São rafael - HGa, para atender 
a Prefeitura Municipal de altamira - PMa/fundo Municipal de Saúde - fMS: rE-
MarcaÇÃo dE aBErTUra Para 15/12/2021, às 10:00 horas (horário local) 
no site www.licitanet.com.br. os interessados poderão obter maiores infor-
mações e retirar o edital completo pelos sites: www.licitanet.com.br, www.tcm.
gov.br, www.altamira.pa.gov.br, ou através do e-mail licitacaosesma@gmail.com.

aViso de aLteraÇÃo de editaL
PreGÃo eLetrÔNico srP 70/2021

contratação de pessoa jurídica do ramo pertinente, para fornecimento de Ma-
terial Técnico Instrumental de uso Odontológico e Hospitalar, para atender 
a Prefeitura Municipal de altamira - PMa/fundo Municipal de Saúde - fMS: 
oNdE SE lÊ aBErTUra. 06/12/2021, lEia SE 15/12/2021 às 10:00 horas 
(horário local) no site www.licitanet.com.br. os interessados poderão obter 
maiores informações e retirar o edital completo pelos sites: www.licitanet.
com.br,www.tcm.gov.br,www.altamira.pa.gov.br, ou através do e-mail licita-
caosesma@gmail.com.

aViso de aLteraÇÃo 
de editaL do rdc Nº 001/2021

oBJeto: contratação de empresa, por meio do regime diferenciado de con-
tratações Públicas (rdc), para execução de 02 (duas) obras, divididas nos 
seguintes lotes:
Lote 1 - construção de Escola Municipal de Ensino fundamental em tempo 
integral, no perímetro urbano deste município, incluindo todos os materiais, 
equipamentos e mão-de-obra necessários à execução dos serviços para a 
Secretaria Municipal de Educação, conforme Termo de referência e demais 
anexos do Edital de licitação.
Lote 2 - construção de Escola Municipal de Ensino fundamental, no perímetro 
urbano deste município, incluindo todos os materiais, equipamentos e mão-de
-obra necessários à execução dos serviços para a Secretaria Municipal de Edu-
cação, conforme Termo de referência e demais anexos do Edital de licitação.
o Município de altamira, pela comissão Permanente de licitação, torna 
público para conhecimento dos interessados, rETifica-SE o Edital do rdc 
nº 001/2021: onde se lê que a sessão ocorrerá no dia 06/12/2021, leia-se 
09/12/2021. a presente errata não altera qualquer cláusula do Edital, inclu-
sive as que signifiquem alteração da proposta e todas as demais informações 
permanecem inalteradas.

1º de dezembro de 2021
rodoLFo reGis NoGUeira caBraL, PrESidENTE da cPl

Protocolo: 736836

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BARCARENA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de BarcareNa
resULtado resUMido da seGUNda aNÁLise 

e JULGaMeNto de docUMeNtos de HaBiLitaÇÃo 
coNcorrÊNcia N° 3-003/2021 

objeto: execução das seguintes obras: construção das Escolas Wandick Gu-
tierrez, Zita cunha, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Prof.ª Maria das 
Graças Souza do Nascimento e da comunidade limeira. a Prefeitura Muni-
cipal de Barcarena, através de sua comissão permanente de licitação, em 
conformidade com a lei n°. 8.666/93 e disposições do edital que disciplina 
a licitação, torna público aos interessados que, após uma segunda análise 
dos documentos de habilitação apresentados pelas 17 (dezessete) empresas 
participantes do processo licitatório em epígrafe, julgou como inabilitada mais 
uma empresa em todos os lotes (01, 02, 03, 04 e 05) que ela apresentou pro-
posta. o nome empresarial da inabilitada e os motivos que ocasionaram sua 
inabilitação estão devidamente registrados no resultado completo da segunda 
análise e julgamento dos documentos de habilitação do processo licitatório 
que poderá ser adquirido na sala da cPl, no endereço descrito no edital, ou 
no portal da transparência (Governo Transparente) da prefeitura no seguinte 
endereço/link: www.governotransparente.com.br/transparencia/43829489/
licitacao/detalhe?codigo=3-003/2021&clean=false ou, ainda, no portal do ju-
risdicionado do TcM/Pa (sistema “Geo-obras”). o representante da empresa 
inabilitada, querendo, terá vista dos autos, podendo, eventualmente, interpor 
recurso pertinente a essa fase, no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados a 
partir da data de publicação deste ato administrativo (resultado resumido) 
na Imprensa Oficial, ou seja, até as 17:00h do dia 10 de dezembro de 2021, 
conforme art. 109, inciso i, alínea “a”, c/c § 1°, da lei nº. 8.666/93. os docu-

mentos de habilitação da empresa inabilitada estão disponíveis, integralmen-
te, no portal da transparência da prefeitura, no endereço/link acima descrito. 
caso o interessado queira acessar algum outro documento do processo que 
não esteja no portal da transparência ou no portal do jurisdicionado do TcM/
PA (sistema “Geo-Obras”) e não queira vir à prefeitura para vista, nessa hipóte-
se, deverá solicitá-lo para podermos enviá-lo por e-mail. Pedimos que entregue 
orecurso administrativo no departamento de licitações e contratos, em dia de 
expediente das 08:00 às 17:00h, ou envie para o e-mail: licitacao.pmb@barca-
rena.pa.gov.braté as 17:00h do último dia em que a empresa poderá entregá
-lo(10/12/2021). thais silva Quaresma - Presidente da cPL.

Protocolo: 736841
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BENEVIDES

.

PreFeitUra MUNiciPaL de BeNeVides
aViso de LicitaÇÃo

toMada de PreÇos N.º 006/2021
objeto: contratação de empresa especializada para a reforma e ampliação 
do Mercado Municipal do distrito de Murinin, conforme Projeto Básico. data 
de Abertura: 17/12/2021. Hora: 08h30min (horário local). Local: auditório 
do centro integrado de conhecimento (cic), situado na rua da constituinte, 
s/n.º, centro, Benevides-Pa. o edital, na íntegra, encontrar-se-á à disposição 
para consulta e download nos sites www.benevides.pa.gov.br e www.tcm.
pa.gov.br. ordenadora de despesa: Luziane de Lima solon oliveira - 
Prefeita Municipal de Benevides/Pa.

Protocolo: 736846
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BRAGANÇA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de BraGaNÇa
retiFicaÇÃo 

Na do edital da concorrência 3/2021-005. do objeto da licitação con-
corrência 3/2021-005 onde se lê: contratação de serviços especializados de 
Engenharia para elaboração e desenvolvimento dos projetos complementares 
executivos e execução de obras necessárias à revitalização E Urbanização 
da orla fluvial do rio caETÉ - Trecho 1, em Bragança - Pará. Leia-se: con-
tratação de serviços especializados de Engenharia para execução de obras 
necessárias à revitalização E Urbanização da orla fluvial do rio caeté - Tre-
cho 1, em Bragança - Pará. a data da abertura do certame permanece dia 
09/12/2021 tendo em vista que de acordo com o art. 21 da lei 8666/93 § 
4o  Qualquer modificação no edital exige divulgação pela mesma forma que 
se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto 
quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das pro-
postas. Marianne souza da silva - Presidente da cPL.
Na do edital da concorrência 3/2021-004. do objeto da licitação con-
corrência 3/2021-004 onde se lê: contratação integrada de serviços espe-
cializados de engenharia para elaboração dos projetos complementares exe-
cutivos e execução de obras necessárias à Urbanização da orla da Praia de 
ajuruteua - Etapa i, no município de Bragança - Pará. Leia-se: contratação 
integrada de serviços especializados de engenharia para execução de obras 
necessárias à Urbanização da orla da Praia de ajuruteua - Etapa i, no mu-
nicípio de Bragança - Pará; a data da abertura do certame permanece dia 
07/12/2021 tendo em vista que de acordo com o art. 21 da lei 8666/93 § 
4o  Qualquer modificação no edital exige divulgação pela mesma forma que 
se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto 
quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das pro-
postas. Marianne souza da silva - Presidente da cPL.

Protocolo: 736850
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE CACHOREIRA DO ARARI

.

PreFeitUra MUNiciPaL de cacHoeira do arari
aViso de HoMoLoGaÇÃo

coNcorrÊNcia PÚBLica Nº 001/2021-cPL/PMca 
objeto coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada EM ENGENHaria Para 
a EXEcUÇÃo doS SErViÇoS dE coNSErVaÇÃo E 26 KM da Pa-396 (TrE-
cHo ENTroNcaMENTo da Pa 154/PorTo do rio caracará) localiZa-
do No MUNicÍPio dE cacHoEira do arari/Pa, EM coNforMidadE ao 
iNSTrUMENTo dE coNVÊNio N. 076/2021 - celebrado entre a SEcrETa-
ria dE ESTado dE TraNSPorTES-SETraN/Pa E a PrEfEiTUra MUNici-
Pal dE cacHoEira do arari: Vencedora: coNSTrUa ENGENHaria lTda 
- cnpj: 01.621.876/0001-18. Valor Global r$ 5.185.601,52. Homologação: 
29/11/2021. antônio augusto Figueiredo athar- Prefeito.

Protocolo: 736853
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PreFeitUra MUNiciPaL de cacHoeira do arari
eXtrato de coNtrato

coNcorrÊNcia PÚBLica Nº 001/2021 - cPL/PMca 
objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada EM ENGENHaria Para 
a EXEcUÇÃo doS SErViÇoS dE coNSErVaÇÃo E 26 KM da Pa-396 (TrE-
cHo ENTroNcaMENTo da Pa 154/PorTo do rio caracará) localiZado 
No MUNicÍPio dE cacHoEira do arari/Pa, EM coNforMidadE ao iNS-
TrUMENTo dE coNVÊNio N. 076/2021, celebrado entre a SEcrETaria dE 
ESTado dE TraNSPorTE-SETraN E a PrEfEiTUra MUNiciPal dE cacHoEi-
ra do arari/Pa..contrato n. 060/2021 contratada: coNSTrUa ENGENHa-
ria lTda. cnpj: 01.621.876/0001-18. Valor Global r$ 5.185.601,52. contra-
tante: Prefeitura de cachoeira do arari/Pa/Secretaria Municipal de Transporte, 
obras e Urbanismo. Vigência:12 meses. data assinatura: 29/11/2021.
antônio augusto Figueiredo athar. Prefeito.

Protocolo: 736858
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE CASTANHAL

.

PreFeitUra MUNiciPaL de castaNHaL
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 115/2021/PMc 
objeto: contratação de empresa especializada no fornecimento de veículos, 
a fim de atender as necessidades das diversas secretarias/fundos deste mu-
nicípio de castanhal/Pará, a sessão pública de Pregão Eletrônico por Sistema 
de registro de Preços terá início com a divulgação das propostas de preços 
e etapa de lances no dia 17/12/2021, às 09:00 horas. o edital estará dispo-
nível nos sites: www.castanhal.pa.gov.br/portal-da-transparencia/licitacoes-
contratos-e-convenios;  www.gov.br/compras e no e-mail: pregaoeletronico@
castanhal.pa.gov.br, a partir da data da publicação. antonia tassila Farias 
de araújo - Pregoeira/PMc.

Protocolo: 736861
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de coNceiÇÃo do araGUaia
eXtrato de terMo de aPostiLaMeNto

a) Espécie: Primeiro Termo de apostilamento ao Pregão eletrônico 010/2021 
(processo nº 3579/2021). b) objeto: a presente apostila refere-se à altera-
ção da função programática/orçamentária, prevista no instrumento inicial, 
passando acrescenta nova categoria econômica, conforme o orçamento fiscal 
vigente. c) da alteração: dotação orçamentária inicial: Gestão: 05, Unidade: 
0501, função: 26, Sub-função: 782, Programa: 0725, Proj. atividade: 2054, 
fonte: 1520, Elemento: 33.90.30; dotação orçamentária atualizada: Gestão: 
05, Unidade: 0501, função: 26, Sub-função: 782, Programa: 0725, Proj. ativi-
dade: 2054, fonte: 1520, Elemento: 44.90.51. d) Permanecem vigentes e inal-
teradas as demais cláusulas não alcançadas pelo presente apostilamento.

Protocolo: 736866
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE ITAITUBA

.

 
PreGÃo eLetrÔNico Nº 087/2021-Pe

Processo adMiNistratiVo Nº 118/2021
objeto: aquisição de 3 (três) veículos, para atender as necessidades do Muni-
cípio de itaituba. Tipo: Menor preço por item. data de abertura: 14/12/2021, 
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, localiza-
da na rod. Transamazônica c/ 10ª rua, anexo ao Ginásio Municipal de itaitu-
ba-Pa. ronison aguiar Holanda, Pregoeiro.

Protocolo: 736871
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 140/2021-cPL/PMM 
Processo Nº 26.980/2021-PMM, Tipo: Menor Preço por item. data do 
certame: 16/12/2021. Modo de disputa: aBErTo e fEcHado. Horário: 09:00 
(horário de Brasília-df). objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS Para EVENTUal coN-
TraTaÇÃo dE EMPrESa Para forNEciMENTo dE laNcHES, coffE BrEaK 

E SErViÇo dE BUffET ViSaNdo o aTENdiMENTo doS EVENToS rEaliZa-
doS PEla SEcrETaria MUNiciPal dE aSSiSTÊNcia Social, ProTEÇÃo E 
aSSUNToS coMUNiTárioS - SEaSPac. UaSG: 927877. Íntegra do Edital no 
site: https://www.gov.br/compras/pt-br/, informações: Sala da cPl/PMM - 
edifício Ernesto frota, situada na avenida VP 08, folha 26, Quadra 07, lote 
04-subsolo, Bairro: Nova Marabá, cEP: 68.509-060, Marabá, Pará. Telefone: 
(94) 3322-1646, das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 18h00min 
ou pelo e-mail:licitacao@maraba.pa.gov.br. Marabá (Pa), 01/12/2021.

LUciMar da coNceiÇÃo costa de aNdrade
Pregoeira cPl/PMM

Portaria nº 1.883/2021-GP
Protocolo: 736876

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo PreseNciaL (srP) Nº 075/2021-ceL/seVoP/PMM 

Processo adMiNistratiVo N° 26.395/2021-PMM - Tipo Menor Pre-
ço por lote. data da Sessão: 15/dez/2021 - 09h00min (horário local). objeto: 
aQUiSiÇÃo dE BoMBa iNJETora, Bico iNJETor, BoMBa aliMENTadora 
E BoMBa HidráUlica Para aTENdEr aS NEcESSidadES da SEcrETaria 
MUNICIPAL DE AGRICULTURA. Recursos: Próprios - Integra do Edital e In-
formações: Sala da cEl/SEVoP/PMM - Prédio da SEVoP, rod. Br 230 - Km 
5,5 - Bairro Nova Marabá, Marabá, Pará. fone: (94) 3322-1775 das 08:00 
às 18:00, ou pelo e-mail: sevop.licitacao@maraba.pa.gov.br, ou no portal do 
TcM/Pa, ou pelo Portal da Transparência/Marabá. ass.: Higo duarte No-
gueira - Pregoeiro-ceL/seVoP.

Protocolo: 736882

coNtrato N° 477/2021-FMs 
Processo administração nº 15.068/2021-PMM, autuado na modalida-
de PreGÃo eLetroNica Nº 084/2021-cPL/PMM. objeto do contrato: 
aquisição de material médico hospitalar e fios de sutura para atender o Fun-
do Municipal de Saúde de Marabá/Pa. Empresa: JBl SErVicoS E diSTri-
BUidora dE MaTErial MEdico HoSPiTalar lTda, inscrita no cNPJ sob nº 
31.636.399/0001-25, Valor r$ 2.550,00 (dois mil, quinhentos e cinquenta re-
ais). dotações orçamentárias: 10 301 0082 2.051 Programa atenção Básica 
10 302 0084 2.062 atenção Média e alta complexidade - Mac/SiH, Elemen-
to de despesas: 3.3.90.30.00 Material de consumo.  daTa da aSSiNaTUra: 
30 de novembro de 2021. Valmir silva Moura - secretário Municipal de 
saúde de Marabá /Pa.

Protocolo: 736878

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE NOVA IPIXUNA

.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico - Pe 20/2021/PMNi - srP.

o Município de NoVa iPiXUNa - Pa, através da PrEfEiTUra MUNiciPal, 
por intermédio do Pregoeiro, torna público, para conhecimento dos interes-
sados, que realizará licitação na modalidade: Pregão na forma Eletrônica, 
tipo Menor Preço, por iTEM, Sistema de registro de Preços - SrP, em Ses-
são Pública Eletrônica a partir das 09h00min (horário de Brasília- df) do dia 
15/12/2021, através do site: www.portaldecompraspublicas.com.br. objeto: 
rEGiSTro dE PrEÇoS oBJETiVaNdo a coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para 
PrESTaÇÃo dE SErViÇoS dE MaNUTENÇÃo PrEVENTiVa E corrETiVa NoS 
aParElHoS dE cliMaTiZaÇÃo E rEfriGEraÇÃo, coNforME coNdiÇÕES, 
QUaNTidadES E EXiGÊNciaS ESTaBElEcidaS No EdiTal E SEUS aNEXoS. 
o Edital e seus anexos encontram-se disponíveis no Portal da Transparência 
do Município de Nova ipixuna - Pa, Mural de licitações - TcM/Pa, e-mail: cpl.
pmni@gmail.com e/ou no site: www.portaldecompraspublicas.com.br.

Nova ipixuna - Pa, 01 de dezembro de 2021.
FraNQUissUeL GoMes reis

Portaria nº 052/2021 - GP
Pregoeiro

Protocolo: 736888
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE NOVO PROGRESSO

.

PreFeitUra MUNiciPaL de NoVo ProGresso
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetroNico Nº 63/2021-srP- eXcLUsiVo Me/ePP 
Objeto: Registro de Preços Para Aquisição de Kit Acessórios De Informá-
tica, destinados a atender e Secretaria Municipal de Educação do Municí-
pio de Novo Progresso/Pa. Tipo: Menor preço por item. data da abertura: 
15/12/2021 ás 11h00min. local: o pregão eletrônico será realizado através 
do Sistema eletrônico do BNc - Bolsa Nacional de compras, no site www.bnc-
compras.com. o Edital e seus anexos encontram se disponíveis no endereço 
eletrônico acima. scheila Luiza Lavall - Pregoeira.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetroNico Nº 62/2021-srP 

objeto: registro de Preços Para contratação de Empresa Especializada em 
Prestação de Serviços de reboque de Veículos com caminhão Guincho, des-
tinado a atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Novo Progresso/


