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MUNicÍPios
.

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ALTAMIRA

.

MUNicÍPio de aLtaMira
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 038/2022

objeto: futura e eventual aquisição de insumos para utilização nos servi-
ços de conservação de pavimentos viários - “tapa - buracos”, visando suprir 
as demandas da Secretaria Municipal de obras, Viação e infraestrutura do 
Município de altamira/Pa, em suas atividades de serviço de manutenção do 
sistema viário de altamira no que compreende pavimentação com revesti-
mento asfáltico.
data de abertura: 06/06/2022 as 10h (horário de Brasília).
local de abertura: https://licitanet.com.br/
Edital disponível: Site de Prefeitura de altamira - https://altamira.pa.gov.br/ 
Mural de licitações - TcM/Pa, Plataforma do licitanet e no setor de licitações - 
Setor de Suprimentos e Serviços: av. acesso dois, 530 Bairro Premem.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 037/2022
objeto: contratação de Pessoa Jurídica para aquisição de 01 (uma) retroes-
cavadeira através do Convênio nº 921157/2021, afim de suprir as necessida-
des da Secretaria Municipal de agricultura de altamira/Pa.
data de abertura: 03/06/2022 as 10h (horário de Brasília).
local de abertura: https://licitanet.com.br/
Edital disponível: Site de Prefeitura de altamira - https://altamira.pa.gov.br/ 
Mural de licitações - TcM/Pa, Plataforma do licitanet e no setor de licitações - 
Setor de Suprimentos e Serviços: av. acesso dois, 530 Bairro Premem.
claudomiro Gomes da silva, Prefeito Municipal

FUNdo MUNiciPaL de edUcaÇÃo de aLtaMira
eXtrato de coNtratos disPeNsa 2022.0411-001

Partes: coNTraTaNTE: fUNdo MUNiciPal dE EdUcaÇÃo dE alTaMira, 
cNPJ 28.553.049/0001-90 - coNTraTada: EMPrESa: E dE J liMa TraNSPor-
TE EirEli - E (EXPrESSo raio dE Sol) cNPJ/Mf 32.268.024/0001-12; coN-
TraTo 22/0422/002-fME, valor r$ 1.110.816,00; EMPrESa: rd TraNSPorTES 
E locaÇÕES EirEli cNPJ/Mf 21.947.953/0001-31; coNTraTo 22/0422/003-
fME, valor r$: 188.328,00;  - doTaÇÃo orÇaMENTária; 2.063; 2.307; 2.075; 
2.052; 2.026; ; claSSificaÇÃo EcoNÔMica: 3.3.90.39.0 - outros Serviços de 
Terceiros Pessoa Jurídica - Vigência: de 180 (cento e oitenta) dias, a partir de sua 
assinatura do contrato; objeto: contratação de pessoa jurídica para a locação 
de veículos para o Transporte Escolar - carro, no Município de altamira.- www.
altamira.pa.gov.br. assinatura: 22/04/2022.Maxcinei Ferreira Pacheco, 
secretário Municipal de educação.

Protocolo: 802719
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BARCARENA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de BarcareNa
resULtado resUMido de aNÁLise 

e JULGaMeNto de ProPostas 
coNcorrÊNcia N° 3-004/2022 

objeto:execução da seguinte obra: construção da Escola São raimundo No-
nato localizada na ilha arapiranga. a Prefeitura Municipal de Barcarena, Pa, 
através de sua comissão permanente de licitação que foi subsidiada por técni-
cos da SEMEd e do departamento de licitações e contratos, em conformida-
de com a lei nº. 8.666/93 e disposições do edital, torna público aos interessa-
dos que, após análises das propostas de preços apresentadas pelas 03 (três) 
empresas participantes e habilitadas no processo licitatório em epígrafe, jul-
gou ambas as propostas como classificadas,conforme resultado completo de 
análise e julgamento das mesmas que poderá ser adquirido no departamento 
de licitações e contratos, no endereço descrito no edital, bem como no portal 
da transparência da prefeitura (Governo Transparente), através do endere-
ço/link:governotransparente.com.br/transparencia/43829489/licitacao/deta-
lhe?codigo=3-004/2022&clean=false ou, ainda, no portal do jurisdicionado 
do TcM/Pa (sistema “Geo-obras”). os representantes das três empresas, 
querendo, terão vistas dos autos, podendo, eventualmente, interpor recursos 
pertinentes a essa fase, no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados a partir 
da data de publicação deste ato administrativo (resultado resumido) na im-
prensa Oficial, ou seja, até as 17:00h do dia 31 de maio de 2022, conforme 
art. 109, inciso i, alínea “b”, c/c § 1º, da lei n°. 8.666/93. Todas as propostas 
estão disponíveis, integralmente, no portal da transparência da prefeitura, no 
endereço/link acima descrito. caso os interessados queiram 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 queiram 
vir à prefeitura para vista, nessa hipótese, deverão solicitá-lo para podermos 
enviá-lo por e-mail. Pedimos que entreguem os recursos administrativos no 
departamento de licitações e contratos, em dia de expediente das 08:00 as 
17:00h, ou enviem para o e-mail: licitacao.pmb@barcarena.pa.gov.br, de-
vendo, neste último caso, também observar o horário de expediente (enviar 
até as 17:00h do último dia de prazo). Waldemar cardoso Nery Júnior - 
Presidente da cPL.

Protocolo: 802721
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BRASIL NOVO

.

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de BrasiL NoVo

aViso de HoMoLoGaÇÃo PreGÃo eLetrÔNico Nº 017/2022
o Município de Brasil Novo, torna público a Homologação do procedimento 
licitatório em epigrafe, objeto: contratação de pessoa jurídica do ramo perti-
nente, para o futuro fornecimento de serviços de hospedagem na sede do Mu-
nicípio de Brasil Novo/Pa, para manutenção das atividades das secretarias e 
fundos municipais, empresa: a S riGoNi EirEli cNPJ/Mf 42.357.929/0001-
12, com o valor total de r$ 477.516,00. Brasil Novo/Pa, 17 de maio de 2022.

Weder MarKes carNeiro
Prefeito Municipal de Brasil Novo

eXtrato de ata de reGistro de PreÇos, 
oriGeM PreGÃo eLetrÔNico Nº 017/2022

oBJeto: registro de Preços para futura e Eventual contratação de empresa 
do ramo pertinente, com o objetivo de formar o Sistema de registro de Preços 
da administração Pública Municipal para a contratação de pessoa jurídica do 
ramo pertinente, para o futuro fornecimento de serviços de hospedagem na 
sede do Município de Brasil Novo/Pa, para manutenção das atividades das 
secretarias e fundos municipais. aTa dE rEGiSTro dE PrEÇoS Nº 015/2022 
- EMPrESa: a S riGoNi EirEli cNPJ nº 42.357.929/0001-12, com o valor 
total de r$ 477.516,00 (quatrocentos e setenta e sete mil quinhentos e de-
zesseis reais). Validade da ata de registro de Preços 12 meses.

Weder Makes carneiro
Prefeito Municipal de Brasil Novo

eXtrato de coNtrato 
PreGÃo eLetrÔNico Nº 017/2022-Pe srP

tiPo MeNor PreÇo Por Lote 
oBJeto: contratação de pessoa jurídica do ramo pertinente, para o futu-
ro fornecimento de serviços de hospedagem na sede do Município de Brasil 
Novo/Pa, para manutenção das atividades das secretarias e fundos munici-
pais, coNTraTada: a S riGoNi EirEli, Valor Total r$ 152.521,00 (cento e 
cinquenta e dois mil quinhentos e vinte e um reais). coNTraTo Nº 161/2022. 
ViGENcia: 12 meses. foNTE dE rEcUrSoS: 04 122 0037 2.052, 20 122 
1011 2.063, 04 122 0037 2.107 e 3.3.90.39.00, ViGÊNcia do coNTraTo: 
12 (doze) meses. assinatura do contrato: Brasil Novo/Pa, 19/05/2022.

Weder Makes carneiro
Prefeito Municipal de Brasil Novo

Protocolo: 802723
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMETÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caMetÁ
aViso de sUsPeNsÃo 

coNcorrÊNcia PÚBLica Nº 02/2022 - seMed 
Processo adMiNistratiVo Nº 1942/2022 

coNcorrÊNcia PÚBLica Nº 02/2022 - seMed 
objeto: contratação de Empresa Especializada Para reforma e ampliação 
das Escolas Municipais de Ensino infantil e fundamental localizadas no Mu-
nicípio de cametá/Pa. a comissão Especial de licitação comunica a SUSPEN-
SÃo da referida licitação para adequações no edital. os interessados deverão 
acompanhar o tramite do processo através dos sítios: www.prefeituradeca-
metá.pa.gov.br e mural de licitações do site do TcM/Pa: Geo obras www.tcm.
pa.gov.br/portal-do-jurisdicionado/sistema/geo-obras. edvane da costa Pi-
nheiro - Presidente da ceL/enio de carvalho - secretário Municipal 
de educação.

aViso de LicitaÇÃo 
toMada de PreÇos Nº 01/2022- PMc/cPL/sMs

objeto: construção de Uma Unidade Básica de Saúde (Ubs) - Tipo i, loca-
lizada na Vila de Torres, cametá/Pa, conforme condições constantes anexo 
ao Edital. abertura: 08 de Junho de 2022 às 09h00min (horário de Brasília). 
o edital completo e seus anexos estão à disposição dos interessados no site 
www.prefeituradecameta.pa.gov.br, mural de licitações do site do TcM/Pa: 
www.tcm.pa.gov.br e Geo obras (www.tcm.pa.gov.br/portal-do-jurisdicio-
nado/sistema/geo-obras). informações: licitacaopmcameta21@gmail.com. 
adenilton Batista Veiga - Presidente da comissão Permanente de Li-
citações/PMc.

eXtrato de terMo aditiVo 
Espécie: 1º Termo aditivo ao contrato administrativo nº 059/2021. objeto 
do contrato: locação de imóvel Para funcionamento do centro de aconselha-
mento (cta). contratada: Nélio carlos de Melo Júnior, cPf Nº 356.978.732-
04. o objeto do termo aditivo é a prorrogação do prazo de vigência do con-
trato em questão, pelo período de 12 (doze) meses iniciando em 20.04.2022 
e finalizando em 19.04.2023. ordenador: Klenard attilio ranieri, secre-
tário de saúde.

Protocolo: 802728


