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de Pregão Eletrônico terá início com a divulgação das propostas de preços 
e etapa de lances no dia 09/06/2021, às 09:00 horas. o edital estará dis-
ponível nos sites: www.castanhal.pa.gov.br/portal-da-transparencia/licita-
coes-contratos-e-convenios; www.comprasnet.gov.br e no e-mail: pregao-
eletronico@castanhal.pa.gov.br, a partir da data da publicação. cleonice 
da costa trindade - Pregoeira/FMs.

a PreFeitUra MUNiciPaL de castaNHaL, por intermédio da Secre-
taria Municipal de Suprimento e licitação torna público a abertura do Pro-
cesso licitatório do tipo menor preço por item, na modalidade PreGÃo 
eLetrÔNico srP Nº 037/2021/PMc, cujo objeto é a contratação de 
Empresa Especializada no fornecimento de gêneros alimentícios para a ali-
mentação escolar, para atender as Unidades de Ensino da rede Municipal, 
deste Município de castanhal/Pará, por um período de 12 (doze) meses. 
a sessão pública de Pregão Eletrônico terá início com a divulgação das 
Propostas de Preços e início da etapa de lances no dia 08/06/2021às 09:00 
horas. o Edital estará disponível nos sites: www.castanhal.pa.gov.br/por-
tal-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. antonia tassila Farias de araújo - Pregoeira da Prefei-
tura de castanhal.

toMada de PreÇos N° 006/2021/PMc 
a Prefeitura Municipal de castanhal, através da Secretaria Municipal 
de Suprimento e licitação - comissão Permanente de licitação/cPl, nome-
ada pela Portaria n.° 1.386/21 de 07/05/2021, com sede à av. Barão do 
rio Branco, n.° 2232, Bairro: centro, neste Município de castanhal/Pará, 
torna público a abertura e julgamento da licitação na modalidade tomada 
de preços sob o critério de julgamento “menor preço global” para contrata-
ção de empresa especializada na construção de passarela metálica na co-
munidade campos lindos, neste Município de castanhal/Pará.  Participan-
tes: Firmas cadastradas ou que comprovem qualificação para tal até três 
dias antes do recebimento e abertura das propostas. data do recebimento 
e abertura dos documentos de habilitação e propostas: 14/06/2021, às 
09:00 horas no auditório da Secretaria Municipal de indústria e comércio/
SEMicS, localizado na rua Maximino Porpino, n.° 2271, Bairro: Estrela, 
anexo ao Prédio da associação comercial, neste Município de castanhal/
Pará.  Edital: Poderá ser obtido no endereço acima, por e-mail: licitacao.
supri@castanhal.pa.gov.br ou através do site: www.castanhal.pa.gov.br/
portal-da-transparencia/licitacoes-contratos-e-convenios. sílvio roberto 
Monteiro dos santos - Presidente da cPL.

aViso de NoVa data de LicitaÇÃo 
a secretaria de assistência social, por intermédio da Secretaria Mu-
nicipal de Suprimento e licitação torna público a abertura do Processo 
licitatório do tipo menor preço por item, na modalidade Pregão Eletrônico 
SrP nº 033/2021/fMaS, cujo objeto é a contratação de Empresa Espe-
cializada Para fornecimento de Kit cesta Básica, destinado a atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de assistência Social, através de Be-
nefícios Eventuais, conforme lei Municipal N° 044/2011, Neste Município 
de castanhal/Pa por um período de 12 (doze) meses. a sessão pública de 
Pregão Eletrônico terá início com a divulgação das Propostas de Preços 
e início da etapa de lances no dia 11/06/2021às 09:00 horas. o Edital 
rETificado estará disponível nos sites: www.castanhal.pa.gov.br/por-
tal-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. Benedita ribeiro de Lima Neta - Pregoeira da secretaria Mu-
nicipal de assistência social.

Protocolo: 660279

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CUMARÚ DO NORTE

.

PreFeitUra MUNiciPaL de cUMarU do Norte - Pa
aViso de LicitaÇÃo

o Município de cumaru do Norte - Pa, torna público, para o conheci-
mento dos interessados, que realizara licitação, dia 26 de maio a 16 de ju-
nho de 2021, 07h30min às 13h30min (horário local), Processo licitatório 
nº 034/2021 sob modalidade chamada Pública nº 001/2021, Tipo Menor 
preço por item. objeto: aquisição de gêneros alimentícios da agricultura 
familiar rural, aos alunos da rede Pública de Ensino.  cumaru do Norte - 
Pa, 24 de maio de 2021.  augusta elias P. de s. Martins. secretária 
Municipal de educação e cultura.

Protocolo: 660283

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE FARO

.

MUNiciPio de Faro
o MUNicÍPio de Faro reaLiZarÁ No dia 14/06/2021 as 10 :00 Hrs 
toMada de PreÇos Nº 00026/2021, oBJETo: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa 
Para a coNSTrUÇÃo do PorTo MUNiciPal dE faro/Pa ETaPa-2 (ilHa do 
MaracaNÃ) coNVÊNio N° 867750/2018. o rESPEcTiVo EdiTal ENcoNTra-
SE No dEP. dE liciTaÇÕES Na SEdE da PrEfEiTUra dE faro.

Protocolo: 660288

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE GOIANÉSIA DO PARÁ

.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetroNico: Nº Pe-012/2021-PMGP

data abertura: 07/06/2021 - Hora: 14h01min. objeto: registro de preços 
para eventual aquisição de material de construção, ferramentas, utensí-
lios, epi’s, hidráulica e elétrica, para atender as necessidades das diver-
sas unidades administrativas do Município de Goianésia do Pará, conforme 
condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos, 
nos termos da lei federal nº 10.520/2002, lei federal 8.666/1993, de-
creto federal nº 10.024/19 de 20 de setembro de 2019 e suas alterações 
posteriores. o Edital e seus anexos encontram-se disponíveis no portal da 
transparência do Município de Goianésia do Pará, Mural de licitações - TcM/
Pa, E-mail, cplpmgp@gmail.com - cPl e/ou no site www.portaldecompras-
publicas.com.br. tamires Mendes Nascimento. Pregoeira.

Protocolo: 660290
.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE IGARAPÉ-MIRI

.

PreFeitUra MUNiciPaL de iGaraPÉ-Miri
eXtrato de coNtrato

Processo administrativo nº 090/2021 origem: Tomada de Preço 001/2021-PMi-
TP. objeto: contratação de Pessoa Juridica para construção de uma Praça 
Esportiva no Bairro do Tucumã no Municipio de igarapé Miri. contrato nº 
001.1/2021 PMi-TP contratante: Prefeitura Municipal de igarapé-Miri, con-
tratada: S de N l clarindo Eirelli, cNPJ: 39.792.118/0001-35, Valor global r$ 
415.631,23 Vigência: 04 meses. ordenador: roberto Pina oliveira.

roberto Pina oliveira
Prefeito Municipal

Protocolo: 660291
.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE IPIXUNA DO PARÁ

.

aViso de LicitaÇÃo Fracassada - 
PreGÃo eLetrÔNico Nº 030/2021-Pe/srP

a PreFeitUra MUNiciPaL de iPiXUNa do ParÁ, dEclara fra-
caSSado EM TodoS oS SEUS TErMoS, o cErTaME liciTaTÓrio EM 
EPÍGrafE, QUE TEM coMo oBJETo: rEGiSTro dE PrEÇo Para a fUTUra 
E EVENTUal coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Na rEaliZa-
ÇÃo dE EXaMES ESPEcialiZadoS, ViSaNdo aTENdEr aS dEMaNdaS 
da SEcrETaria MUNiciPal dE SaÚdE E SaNEaMENTo dE iPiXUNa do 
Pará/Pa.

aViso de LicitaÇÃo - 
PreGÃo eLetrÔNico Nº 030/2021-Pe/srP

a PreFeitUra MUNiciPaL de iPiXUNa do ParÁ, TorNa PÚBlico a 
TodoS oS iNTErESSadoS ao ProcESSo liciTaTÓrio QUE TEM coMo 
oBJETo:  rEGiSTro dE PrEÇo Para a fUTUra E EVENTUal coNTraTa-
ÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Na rEaliZaÇÃo dE EXaMES ESPEcia-
liZadoS, ViSaNdo aTENdEr aS dEMaNdaS da SEcrETaria MUNiciPal 
dE SaÚdE E SaNEaMENTo dE iPiXUNa do Pará/Pa. a abertura será no 
dia 08/06/2021 as 08:30 horário de Brasília, www.portaldecompraspubli-
cas.com.br, informações e-mail: licitacao@ipixunadopara.pa.gov.br.

Protocolo: 660296

aViso de reMarcaÇÃo de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 023/2021-PP/srP

o PreGoeiro da PreFeitUra MUNiciPaL de iPiXUNa do ParÁ - Pa, 
TorNa PÚBlico QUE foi rEMarcada a daTa da liciTaÇÃo Na Mo-
dalidadE PrEGÃo ElETrÔNico Nº 023/2021, a QUal TEM coMo oB-
JETiVo o rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra E EVENTUal aQUiSiÇÃo 
dE MaTEriaiS dE coNSTrUÇÃo,  ElÉTricoS, HidráUlicoS E EPi’s, Vi-
SaNdo aTENdEr aS NEcESSidadES da PrEfEiTUra MUNiciPal dE iPi-
XUNa do Pará E SEcrETariaS, QUE SEria No dia 17 dE Maio dE 2021 
áS 08:30HS, E aGora PaSSa a SEr No dia 07 dE JUNHo dE 2021 áS 
08:30HS, No PorTal dE coMPraS PÚBlicaS. LUaN JardeL de MoU-
ra saNtos - PreGoeiro.

Protocolo: 660293


