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PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAPANEMA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caPaNeMa
eXtrato de reGistro de PreÇo. reGistro de PreÇo Nº 
019/2021, ViNcULada ao Pe Nº 019/2021-PMc-srP. objeto: con-
tratação de empresa para prestação de serviços de exames por imagem 
dos tipos: Tomografias Computadorizadas e Densitometria Óssea, para 
usuários do SUS, e os casos de suspeitas de coVid-19, encaminhados pela 
Secretaria Municipal de Saúde do Município de capanema/Pará; Vencedor: 
clinica + Vida de Medicina diagnostica Eireli, cNPJ:  05.097.571/0001-
00, com valor unitário: item-Valor Unit. 1-r$ 400,00; 2-r$ 250,00; 3-r$ 
400,00; 4-r$ 250,00; 5-r$ 250,00; 6-r$ 400,00; 7-r$ 400,00; 8-r$ 
250,00; 9-r$ 400,00; 10-r$ 250,00; 11-r$ 500,00; 12-r$ 370,00; 13-r$ 
250,00; 14-r$ 400,00; 15-r$ 250,00; 16-r$ 400,00; 17-r$ 330,00; 18-
r$ 480,00; 19-r$ 250,00; 20-r$ 400,00; 21-r$ 250,00; 22-r$ 400,00; 
23-r$ 250,00; 24-r$ 400,00; 25-r$ 250,00; 26-r$ 400,00; 27-r$ 250,00; 
28-r$ 400,00; 29-r$ 90,00. Vigência: 12(dose) meses, contados a partir 
da data de sua assinatura. Em 29/06/2021. laise Martins leal - Pregoeira
eXtrato de coNtrato. coNtrato Nº 3006001/2021. oriGEM: 
Pregão Eletrônico Nº 019/2021 - PMc. contratante: Prefeitura Municipal de 
capanema/Pa. cantratada(o):clinica + Vida de Medicina diagnostica Eireli 
cNPJ:  05.097.571/0001-00; objeto: contratação de empresa para prestação 
de serviços de exames por imagem dos tipos: Tomografias Computadorizadas 
e densitometria Óssea, para usuários do SUS, e os casos de suspeitas de 
coVid-19, encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde do Município 
de capanema/Pará. Valor Global: r$ 8.919.000,00(oito milhões, oitocentos e 
dezenove mil reais). Vigência: Por 12(dose) Meses, contados a partir da data 
de sua assinatura. data da assinatura: 30/06/2021. ordenador: francisco 
ferreira freitas Neto. francisco ferreira freitas Neto - Prefeito Municipal.

Protocolo: 675098
PreFeitUra MUNiciPaL de caPaNeMa
aViso de ratiFicaÇÃo. iNeXiGiBiLidade Nº 020/2021. iNX. Nº 
6/2021-020. objeto: contratação de Pessoa Jurídica para prestação de 
serviços de oficinas de artesanato para atender as demandas das oficinas 
do centro de atenção Psicossocial (caPS) do Município de capanema-Pa, 
através da Secretaria Municipal de Saúde. fundamento legal: art. 25, 
caput, da lei federal nº 8.666/93. Vigência: 12 (doze) meses. Valor Glo-
bal: R$ 18.000,00. Ratificação em: 02/06/2021. Francisco Ferreira Freitas 
Neto, Prefeito Municipal.
eXtrato de coNtrato. iNeXiGiBiLidade Nº 020/2021. coN-
trato Nº 0706001-2021-iNX. Nº 6/2021-020. contratante: Municí-
pio de capanema/Prefeitura Municipal. contratado: doraci correa Prata - 
Mei, cNPJ nº 17.099.423/0001-03. objeto: contratação de Pessoa Jurídica 
para prestação de serviços de oficinas de artesanato para atender as de-
mandas das oficinas do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) do Município 
de capanema-Pa, através da Secretaria Municipal de Saúde. fundamento 
legal: art. 25, caput, da lei federal nº 8.666/93. Vigência: 12 (doze) me-
ses. Valor Global: r$ 18.000,00. data de assinatura: 07/06/2021.
eXtratos de terMos aditiVos. ESPÉCIE: 2º Termo Aditivo de 
Contrato nº 2806001-2019. Dispensa nº 07/2019-008. objeto: lo-
cação de um imóvel para o funcionamento exclusivo do craS - São Pedro 
São Paulo para atender as necessidades da Secretaria Municipal de as-
sistência Social. contratado: José alves do Vale. cPf nº 029.201.742-15. 
Vigência: 12meses. fund. legal: art. 57, inciso ii da lei nº 8.666/93. 
assinatura: 28/06/2021. francisco ferreira freitas Neto-Prefeito.
ESPÉCIE: 1º Termo Aditivo de Contrato nº 0107002/2020. Dispen-
sa nº 07/2019-034. objeto: locação de imóvel para o funcionamento do 
conselho Tutelar para atender as necessidades da Secretaria Municipal de 
assistência Social. contratado: rolian dos Santos Silva. cPf nº 145.810.802-
20. Vigência: 12 meses. fund. legal: art. 57, inciso ii da lei nº 8.666/93. 
assinatura: 29/06/2021. francisco ferreira freitas Neto-Prefeito Municipal.
ESPÉCIE: 4º Termo Aditivo Pregão Presencial nº 9/2018-025. 
Quarto termo aditivo de contrato nº 2706002-2018. Pregão Presencial Nº 
025/2018. objeto: Serviços funerários Para atender as Necessidades da 
Secretaria Municipal de assistência Social. contratado: f. a. dos Santos-
funerária capanema cnpj Nº 00.792.011/0001-51vigência: 06(Seis) Me-
ses. fund. legal: art. 57, § 1º inciso ii, da lei Nº 8.666/93. assinatura: 
28/06/2021. francisco ferreira freitas Neto-Prefeito.

Protocolo: 675093
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE CASTANHAL

.

PreFeitUra MUNiciPaL de castaNHaL
aViso de LicitaÇÃo. o fundo Municipal de Educação de castanhal - 
fME (UaSG:927637), por intermédio da Secretaria Municipal de Suprimen-
to e licitação torna público abertura do Processo licitatório do tipo menor 
preço por item, na modalidade Pregão Eletrônico nº. 050/2021/fME, cujo 
objeto é a contratação de empresa especializada no fornecimento de mo-
biliário escolar, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal 
de Educação de castanhal/Pa. a sessão pública de Pregão Eletrônico terá 
início com a divulgação das Propostas de Preços e início da etapa de lances 
no dia 02/07/2021às 08:00 horas. o Edital estará disponível nos sites: 

www.castanhal.pa.gov.br/portal-da-transparencia/licitacoes-contratos-e-
convenios e www.comprasnet.gov.br e e-mail pregaoeletronico@castanhal.
pa.gov.br, a partir da data da publicação.Paula francinara Silva Sampaio 
- Pregoeira do fundo Municipal de Educação.

Protocolo: 675100
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE CURUÇÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de cUrUÇÁ/Pa
aViso de LicitaÇÃo
Processo Nº. 008/2021-seMed/PMc
toMada de PreÇo N°. 001/2021-seMed/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°. 001/2021-SEMEd/PMc conforme abaixo:
oBJETo: contratação de empresa para o Serviço de Execução de reforma e 
ampliação das Escolas Municipais Profº João carneiro, na localidade de curuperé 
e Profª Erecina Borges, localizada no Bairro Novo, no município de curuçá/Pa.
criTÉrio dE JUlGaMENTo: Menor Preço Global.
rEGiME dE EXEcUÇÃo: Empreitada.
aBErTUra: 19 de julho de 2021.
Horário: 09horas 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, 01 de julho de 2021.
rui Guilherme
comissão de licitação
Presidente

Protocolo: 675101
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE IPIXUNA DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de iPiXUNa do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo - PreGÃo eLetrÔNico Nº 044/2021-Pe/srP
a PrEfEiTUra MUNiciPal dE iPiXUNa do Pará, TorNa PÚBlico a To-
doS oS iNTErESSadoS ao ProcESSo liciTaTÓrio QUE TEM coMo oB-
JETo: rEGiSTro dE PrEÇo Para a fUTUra E EVENTUal coNTraTaÇÃo 
dE EMPrESa Para PrESTaÇÃo dE SErViÇoS dE MaNUTENÇÃo dE Ma-
QUiNaS E VEicUloS E forNEciMENTo dE PEÇaS, ViSaNdo aTENdEr 
aS NEcESSidadES daS SEcrETariaS do MUNiciPioS dE iPiXUNa do 
Pará. a abertura será no dia 16/07/2021, as 08:30 horário de Brasília 
www.portaldecompraspublicas.com.br, informações e-mail: licitacao@ipi-
xunadopara.pa.gov.br.

Protocolo: 675105
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE ITUPIRANGA

.

Aviso de Licitação
origem: a Prefeitura Municipal de itupiranga através da pregoeira torna 
pública a licitação nos termos da lei federal 8.666/93, tipo: menor preço. 
Modalidade: Pregão. forma: Eletrônico. Nº PE 9/2021-028 PMi objeto: 
sistema de registro de preço (srp) para eventual aquisição de materiais 
esportivos, visando atender as necessidades da secretaria municipal de 
cultura, juv. esporte e lazer, fundo municipal de educação e fundo munici-
pal de assistência social. abertura: 19/07/2021 às 14h00min. o edital es-
tará disponível nos endereços eletrônicos: www.portaldecompraspublicas.
com.br www.tcm.pa.gov.br ou pelo e-mail itupiranga.licita@gmail.com e 
também através da equipe de pregão, na sala da cPl aV. 14 de julho, 12, 
centro, no horário de expediente; Modalidade: Pregão. forma: Eletrônico. 
Nº PE 9/2021-030 PMi objeto: sistema de registro de preço (srp) para 
eventual e futura contratação de empresa na prestação de serviços de 
hospedagem e hotelaria visando atender a demanda da prefeitura muni-
cipal de itupiranga. abertura: 20/07/2021 às 14h30min. o edital estará 
disponível nos endereços eletrônicos: www.portaldecompraspublicas.com.
br www.tcm.pa.gov.br, pelo e-mail itupiranga.licita@gmail.com e também 
através da equipe de pregão, na sala da cPl aV. 14 de julho, 12, centro, 
no horário de expediente. aline cunha. Pregoeira; Modalidade: Pregão. 
forma: Eletrônico. Nº PE 9/2021-031 PMi objeto: sistema de registro de 


