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PREFEITURA MUNICIPAL
DE ALTAMIRA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aLtaMira
aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico srP 29/2021
contratação de empresa especializada para formar o sistema de registro 
de preços da administração Pública Municipal para Serviços de Manutenção 
de centrais de ar, Manutenção de aparelhos refrigeradores e fornecimen-
to de Peças de reposição para os mesmos, para Sede do Município de 
altamira e para o distrito de castelo dos Sonhos: aBErTUra. 28/05/2021, 
às 09:00 horas (horário local) no site www.licitanet.com.br. os interessa-
dos 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 altamiracpl@gmail.com, dás 08:00 às 14:00 horas e 
também poderão ser lidos ou obtidos cópias na divisão de Suprimentos  e 
Serviços da Prefeitura de altamira -  Setor de licitação, situado na avenida 
Brigadeiro Eduardo Gomes nº. 3246, Bairro Esplanada do Xingu, altamira/
Pa, das 08:00 às 12:00 horas.
rodolfo regis Nogueira cabral - Pregoeiro
FUNdo MUNiciPaL de saÚde
aViso de reVoGaÇÃo de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico srP 11/2021
a comissão Permanente de licitação da Prefeitura Municipal de altamira - 
Pará, instituída pelo decreto nº. 088 de 07 de janeiro e 087 de 03 março de 
2021, torna público para conhecimento dos interessados a rEVoGaÇÃo do 
PrEGÃo ElETrÔNico SrP Nº. 011/2021, objeto: aquisição de Medicamen-
tos, para atender o fundo Municipal de Saúde. de início, ressalta-se que a 
revogação está fundamentada no art. 49 da lei federal nº 8666/93 c/c art. 
9º da lei federal 10.520/02, na Súmula 473 do Supremo Tribunal federal. 
Portanto, com fulcro no art. 49, § 3º da lei 8.666/93 c/c art. 109, i, “c”, dê-se 
ciência aos licitantes da revogação da presente licitação, para que, querendo, 
exerçam a ampla defesa e o contraditório, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
roMiNa alVES dE BriTo - SEcrETaria MUNiciPal dE SaÚdE

Protocolo: 656871

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BARCARENA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de BarcareNa
resULtado da aNÁLise de docUMeNtos de HaBiLitaÇÃo. to-
Mada de PreÇos N°. 2-003/2021. objeto: Execução da seguinte 
obra: retomada da conclusão e complementação da construção de uma 
creche padrão fNdE tipo b, localizada à rua Treze de dezembro, bairro 
Zita cunha, município de Barcarena/Pa. a Prefeitura Municipal de Barca-
rena, através da comissão permanente de licitação, em conformidade com 
a lei n°. 8.666/93 e disposições do edital de licitação, torna público aos 
interessados que, após análise dos documentos de habilitação apresen-
tados pelas 10 (dez) empresas participantes da licitação em destaque, 
cuja sessão pública de abertura teve início às 09:00h do dia 22 de abril 
de 2021, julgou nove empresas HaBiliTadaS por cumprirem o item 13 
do edital; e uma empresa INABILITADA por descumprir exigências defi-
nidas no edital. os nomes empresariais das habilitadas e da inabilitada, 
bem como os motivos que ocasionaram a inabilitação desta, estão devi-
damente registrados no resultado completo da 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 transparên-
cia da prefeitura no seguinte endereço: www.barcarena.pa.gov.br/portal/
licitacao. os representantes das empresas participantes, 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) na Imprensa Oficial, ou 
seja, até as 17:00h do dia 25/05/2021, conforme art. 109, inciso i, alínea 
“a”, c/c § 1º, da lei nº. 8.666/93. os documentos de habilitação das 10 
(dez) empresas participantes estão disponíveis, integralmente, no portal 
da transparência da prefeitura. caso os interessados queiram acessar al-
gum outro documento do processo que não esteja no portal da transparên-
cia ou no portal do jurisdicionado do TcM/Pa (sistema “Geo-obras”), nessa 
hipótese, deverão solicita-lo para podermos envia-lo por e-mail. Pedimos 
que entreguem os recursos administrativos no departamento de licitações 
e contratos, em dia de expediente das 08:00 às 17:00h, ou enviem para 
o e-mail: licitacao.pmb@barcarena.pa.gov.br até as 17:00h do último dia 
que as empresas têm para entregá-los (25/05/2021). Para confirmarmos 
o recebimento dos recursos via e-mail, as recorrentes deverão informar à 
cPl por um dos telefones: (91) 99393-6685 - (91) 3753-3341. Thais Silva 
Quaresma - Presidente da cPl.

Protocolo: 656872

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAPANEMA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caPaNeMa
coNcUrso PÚBLico. editaL Nº 001/2018/PMc. o Prefeito Muni-
cipal de Capanema, por suas atribuições definidas em lei, comunica que 
está publicado no quadro de avisos da Prefeitura Municipal, diário oficial do 
Município, assim como no site da Prefeitura de capanema (www.capane-
ma.pa.gov.br), o novo Edital de Convocação dos Candidatos Classificados e 
aprovados no concurso público n. 001/2018, de acordo com o anexo Único 
do mesmo documento, para ocupar os cargos de nível fundamental, médio 
e superior. o mesmo documento contém as orientações necessárias quanto 
ao comparecimento, documentos, data e horários. francisco ferreira frei-
tas Neto - Prefeito de capanema.
PreFeitUra MUNiciPaL de caPaNeMa
eXtrato terMo aditiVo. esPÉcie: 2º termo aditivo Pregão Pre-
sencial nº 9/2020-004. Termo aditivo de contrato nº 0804004-2020 
Pregão Presencial nº 004-2020. objeto: aquisição de material labora-
torial, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. 
contratado: amazonmed comércio de Medicamentos ltda - Epp cNPJ nº 
84.155.829/0001-53. Vigência: 06 (Seis) Meses. fund. legal: art. 57, § 1º 
inciso ii, da lei nº 8.666/93. assinatura: 06/04/2021. francisco ferreira 
freitas Neto - Prefeito Municipal.
aVso de HoMoLoGaÇÃo. toMada de PreÇo Nº 001/2021. o Pre-
feito Municipal de capanema, no uso de suas atribuições, considerando o 
julgamento da comissão Permanente de licitação na Tomada de Preço nº 
001/2021, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para a 
execução de obras e serviços de Engenharia no Município de capanema-
Pa, no município de capanema/Pa, HoMoloGo seu julgamento à empresa 
construtora ipixuna Eireli, com cNPJ nº 19.744.963/0001-28 com valor 
global r$ 105.833,65 (cento e cinco mil oitocentos e trinta e três reais e 
sessenta e cinco centavos) vencedora do loTE iii, referente ao objeto da 
licitação; nos termos de sua proposta, e com base no art. 22, inciso ii da 
lei nº8.666/93. francisco ferreira freitas Neto - Prefeito

Protocolo: 656875

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CURUÇÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de cUrUÇÁ/Pa
aViso de LicitaÇÃo
Processo Nº. 009/2021-seMoUt/PMc
toMada de PreÇo N°. 003/2021-seMoUt/PMc
o Município de curuçá, através da Prefeitura Municipal de curuçá, com 
sede na Praça coronel Horácio n°. 70, Bairro centro, através da comissão 
Permanente de licitação, TorNaM PÚBlico que, conforme autorização do 
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, fará a abertura da Tomada de 
Preço N°. 003/2021-SEMoUT/PMc conforme abaixo:
oBJETo: contratação de empresa para construção de uma praça na comu-
nidade do abade, Município de curuçá, Estado do Pará, oriundo do contra-
to de repasse nº. 900200/2020/Mdr/caiXa.
criTÉrio dE JUlGaMENTo: Menor Preço Global.
rEGiME dE EXEcUÇÃo: Empreitada.
aBErTUra: 02 de junho de 2021.
Horário: 10horas 00minutos.
local: auditório da Prefeitura Municipal de curuçá, sito á Praça 
coronel Horácio, n°. 70.
diSPoNiBilidadE do EdiTal E SEUS aNEXoS: Site da Prefeitura http://
www.curuca.pa.gov.br, site do TcM http:// www.tcm.pa.gov.br (Geo 
obras) e presencialmente mediante apresentação de mídia (cd-r, dVd-r 
ou Pendrive) gravação gratuita, na sede da PMc (setor de licitações), sito 
à Praça cel. Horácio n°. 70, Bairro centro - curuçá/Pa, cEP 68.750-000, 
de 2ª a 6ª feira (dias úteis), das 8horas00minutos as 14horas00minutos. 
informações: cplcuruca2013@yahoo.com.br
oBS. Será cobrada uma taxa de r$ 60, 00 (sessenta reais) conforme dispõe o artigo 
32 inciso 5° da lei n°. 8.666/93, caso a empresa solicite o Edital na forma impressa.
curuçá/Pa, 14 de maio de 2021.
rui Guilherme
comissão de licitação
Presidente
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE IGARAPÉ-MIRI

.

aViso de caNceLaMeNto da cHaMada PUBLica Nº 2/2021/PMi- c
a Prefeitura Municipal de igarapé-Miri, no uso de suas atribuições le-
gais, torna público aos interessados, o cancelamento da chamada publi-
ca 002/2021/PMi- c; objeto: Processo de Seleção e credenciamento de 
Pessoas físicas prestadoras de serviços de saúde, aptas à prestação de 
Serviços: Enfermagem, fisioterapia, Nutrição, fonoaudiologia, assistente 
Social, Psicologia, Tecnólogo em alimento, Biomédico, Terapia ocupacio-


