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..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BREVES

.

PreFeitUra MUNiciPaL de BreVes
aViso de LicitaÇÃo Fracassada 

toMada de PreÇo Nº 2/2021-070201
a comissão Permanente de licitação da Prefeitura Municipal de Breves/Pa 
comunica aos interessados que foi declarada fracaSSada a toMada dE 
PrEÇo Nº 2/2021-070201, que tem como objeto: a contratação de empresa 
especializada na execução dos serviços de implantação de meios fios e calça-
das em vias já pavimentadas (rua 30 de Novembro; rua lourenço Borges; 
rua raimundo Neves e rua castilhos frança) no município de Breves/Pa. 
tendo em vista que nenhuma das empresas licitantes participante tiveram 
suas proposta de preços claSSificadaS. Maiores informações através do 
e-mail: cplbreves2021@gmail.com. José antônio azevedo Leão - Prefeito 
Municipal de Breves.

Protocolo: 701847
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMETÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caMetÁ
eXtrato de adesÃo ao reGistro de PreÇos 

reGistro de PreÇos Nº 007/2020-csL/siNFra, Nº005/2021-csL/
siNFra, Nº 020/2021-csL/siNFra. originário dos Editais das coN-
corrÊNciaS Nº 012/2020-cSl/SiNfra, Nº 007/2020-cSl/SiNfra, Nº 
022/2020-cSl/SiNfra, da Secretaria de Estado de infraestrutura/Sinfra do 
Estado do Maranhão. objeto: registro de Preços para Execução dos Serviços 
de Manutenção Preventiva e corretiva, reforma e/ou adequações, Sob deman-
da, de Prédios E logradouros Públicos. contratada: 4ma Engenharia ltda, cNPJ 
32.253.402/0001-94. ordenador: Patrícia do socorro Barros de Medei-
ros, secretária Municipal de educação.

eXtratos de coNtratos
coNtrato adMiNistratiVo Nº 01.07/2021. origem: adesão da 
ata de registro de Preço nº 007/2020-csL/siNFra, decorrente da 
concorrência nº 012/2020-cSl/SiNfra, da Secretaria de Estado de infra-
estrutura - SiNfra. objeto: contratação de Pessoa Jurídica Para Prestação 
de Serviços na Execução dos Serviços de Manutenção Preventiva e corre-
tiva, reforma e/ou adequações, Sob demanda, de Prédios e logradouros 
Públicos, localizados no Município de cametá. contratante: Prefeitura Mu-
nicipal de cametá/Secretaria Municipal de Educação. contratada: 4 Ma En-
genharia Ltda, inscrito sob CNPJ n˚ 32.253.402/0001-94. Valor Global: R$ 
8.488.763,76 (oito milhões, quatrocentos e oitenta e oito mil, setecentos 
e sessenta e três reais e setenta e seis centavos). Vigência: 08/09/2021 
a 08/09/2022. ordenadora: Patrícia do socorro Barros de Medeiros, 
secretária Municipal de educação.

coNtrato adMiNistratiVo Nº 01.05/2021. origem: adesão da 
ata de registro de Preço nº 005/2021-csL/siNFra, decorrente da 
concorrência nº 007/2020-cSl/SiNfra, da Secretaria de Estado de infra-
estrutura - SiNfra. objeto: contratação de Pessoa Jurídica Para Prestação 
de Serviços na Execução dos Serviços de Manutenção Preventiva e corre-
tiva, reforma E/ou adequações, Sob demanda, de Prédios e logradouros 
Públicos, localizados No Município de cametá. contratante: Prefeitura Mu-
nicipal de cametá / Secretaria Municipal de Educação. contratada: 4 Ma 
Engenharia Ltda, inscrito sob CNPJ n˚ 32.253.402/0001-94. Valor Global: 
r$ 7.973.211,56 (sete milhões, novecentos e setenta e três mil, duzentos 
e onze reais e cinquenta e seis centavos). Vigência: Vigência: 08/09/2021 
a 08/09/2022. ordenadora: Patrícia do socorro Barros de Medeiros, 
secretária Municipal de educação.

coNtrato adMiNistratiVo Nº 01.020/2021. origem: adesão da 
ata de registro de Preço nº 020/2021-csL/siNFra, decorrente da 
concorrência nº 022/2020-cSl/SiNfra, da Secretaria de Estado de infra-
estrutura - SiNfra. objeto: contratação de Pessoa Jurídica Para Prestação 
de Serviços na Execução dos Serviços de Manutenção Preventiva e corre-
tiva, reforma e/ou adequações, Sob demanda, de Prédios e logradouros 
Públicos, localizados No Município de cametá. contratante: Prefeitura Mu-
nicipal de cametá / Secretaria Municipal de Educação. contratada: 4 Ma 
Engenharia Ltda, inscrito sob CNPJ n˚ 32.253.402/0001-94. Valor Global: 
r$ 7.863.040,29 (sete milhões, oitocentos e sessenta e três mil, quarenta 
reais e vinte e nove centavos). Vigência: 08/09/2021 a 08/09/2022. 
ordenadora: Patrícia do socorro Barros de Medeiros, secretária 
Municipal de educação.

aViso de HoMoLoGaÇÃo 
PreGÃo eLetrÔNico srP nº 029/2021-PMc 

HoMoLoGo a licitação na modalidade Pregão Eletrônico SrP nº 029/2021-
PMc que tem por objeto: registro de Preços Para Eventual contratação de 
Empresa Especializada em Serviços funerários, para atender a Secretaria 
Municipal de assistência Social,e com base no relatório da comissão Per-
manente de licitação e Parecer da assessoria Jurídica do município adJU-

dico/HoMoloGo seu objeto a l. c. f. da Silva Serviços funerários Eireli 
- Me, cNPJ nº 13.170.729/0001-58, Valor Global r$ 762.500,00; Sebas-
tião campos Mourão - Me, cNPJ nº 83.339.085/0001-64,Valor Global r$ 
1.299.246,00;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: 03/09/2021. ordenador: Victor correa cassiano.

Protocolo: 701849
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAPANEMA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caPaNeMa
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 031/2021- PMc 
objeto: contratação de Pessoa Jurídica Para Serviços de locação de Ve-
ículos Para transporte Escolar de alunos da rede Pública de Ensino do 
Município de capanema/Pará. Sessão Pública: 21/09/2021 às 09h, horário 
de Brasília. Edital disponível em: www.portaldecompraspublicas.com.br. 
informações e-mail: cpl.capanema2017@gmail.com. Laise Martins Leal 
- Pregoeira

aViso de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo 
Excelentíssimo Prefeito do Município de capanema o senhor Francis-
co Ferreira Freitas Neto, no uso de suas atribuições legais e,
coNSidEraNdo os autos do Processo licitatório referente a PrEGÃo ElE-
trÔNico Nº 028/2021-SrP/PMc, cujo objeto o registro de Preços Para 
Eventual e futura aquisição de Gêneros alimentícios, Para alimentação Es-
colar dos alunos da rede pública de Ensino, através do Programa Nacional 
de alimentação Escolar: Ensino fundamental, Educação de Jovens e adul-
tos Eja, Educação infantil (Pré-Escolar e creche), Ensino Médio, Educação 
Especial e o Programa Mais Educação de capanema/Pa., proveniente do 
Processo administrativo nº 2106001/2021;
coNSidEraNdo que a empresa: M. f lucas comércio & representação 
ltda, solicitou formalmente a desistência dos itens 19 E 20, em razão de 
ter lançado o valor de forma equivocada, onde se trata de KG e a mesma 
colocou valor de pacote, tornando impossível a comercialização;
CONSIDERANDO que a administração acatou a justificativa apresentada 
pela empresa: M. f lucas comércio & representação ltda;
coNSidEraNdo a desistência da licitante retro citada o parágrafo 2º do 
art. 49 do decreto nº 10.024, de 20 de Setembro de 2019, prevê:
§ 2º Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de 
habilitação consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a 
ata de registro de preços, outro licitante poderá ser convocado, respeitada 
a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para 
habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares 
e, feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de preços, 
sem prejuízo da aplicação das sanções de que trata o art. 49.
coNSidEraNdo que após convocação das empresas remanescentes, na or-
dem de classificação, bem como realizada a negociação, a empresa R C V R 
de oliveira ltda Epp, cNPJ 15.300.567/0001-50, foi declarada vencedora dos 
itens declinados pela empresa M. f lucas comércio & representação ltda;
resoLVe:
i - Homologar a Presente licitação E adjudicar os itens 19 e 20 a empresa 
r c V r de oliveira ltda Epp, cNPJ 15.300.567/0001-50, conforme abaixo 
se evidência: item; Valor; Empresa: 19; r$ 8,90; r c V r de oliveira ltda 
Epp; 20; r$ 13,00; r c V r de oliveira ltda Epp. Francisco Ferreira 
Freitas Neto - Prefeito Municipal.

Protocolo: 701850
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE CASTANHAL

.

PreFeitUra MUNiciPaL de castaNHaL
resULtado da aNÁLise das ProPostas tÉcNicas

coNcorrÊNcia N° 002/2021/PMc 
a Prefeitura Municipal de castanhal, estado do Pará, vem ao público por 
meio da comissão Permanente de licitação, diVUlGar o resultado de pontuação 
da análise das propostas técnicas da concorrência n.° 002/2021/PMc, que tem 
como objeto a contratação de empresa especializada para a prestação de servi-
ços de publicidade para atender as demandas deste Município de castanhal/Pará, 
como segue: tema da campanha: Prefeitura e Você. Juntos por uma cidade Mais 
limpa - Empresa: dc3 comunicação ltda. raciocínio Básico: 29; Estratégia de 
comunicação: 60; idéia criativa: 60; Estratégia de Mídia e não Mídia: 30 - Sub 
total: 179.  Pontuação capacidade de atendimento: 30; Pontuação total: 209.  
cuide Bem do Seu lixo, cidade Modelo, cidadão Modelo - Empresa: Galvão co-
municação ltda. raciocínio Básico: 30; Estratégia de comunicação: 57; idéia 
criativa: 55; Estratégia de Mídia e não Mídia: 25 - Sub total: 167.  Pontuação 
capacidade de atendimento: 29; Pontuação total: 196.  castanhal Quem ama 
Mostra o Seu amor - Empresa: ivo amaral Publicidade ltda. - raciocínio Básico: 
26; Estratégia de comunicação: 42; idéia criativa: 48; Estratégia de Mídia e não 
Mídia: 24 - Sub total: 140.  Pontuação capacidade de atendimento: 30; Pontu-
ação total: 170.  sílvio roberto Monteiro dos santos - Presidente da cPL.

Protocolo: 701852


