
168  diário oficial Nº 34.664 Terça-feira, 10 DE AGOSTO DE 2021

partir de sua assinatura conforme PrEGÃo ElETrÔNico Nº 8/2020-065PMP
fonte de recursos: PrEfEiTUra MUNiciPal dE ParaUaPEBaS
Preços: os preços estão registrados nos termos das propostas vencedoras do 
PreGÃo eLetrÔNico Nº 8/2020-065PMP, conforme abaixo:
Empresa: S c da cUNHa lEMES & cia lTda; c.N.P.J. nº 01.826.299/0001-
09, estabelecida à rua dos Esportes n 173 Qda.02 lote 03, Vila floresta, 
inhumas Go, representada neste ato pelo Sr(a). HEBErT VEriSSiMo da 
cUNHa lEMES, c.P.f. nº 980.413.631-72.
iTEM 00023 00025
Valor ToTal r$ 49.795,003
obs: Este extrato  encontra-se na integra no site da Prefeitura. www.pa-
rauapebas.pa.gov.
Parauapebas, 10 de Junho de 2021

Protocolo: 690096

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PAU D’ARCO

.

aViso de LicitaÇÃo
toMada de PreÇos Nº 2/2021-001PMPd

o Município de Pau d’arco, através setor de Licitação da PreFeitU-
ra MUNiciPaL de PaU d’arco - Pa, torna público que às  09:00 horas 
do dia 26 de agosto de 2021, fará realizar licitação na modalidade ToMada 
dE PrEÇoS, tipo menor preço Global, para coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ES-
PEcialiZada EM SErViÇoS dE coNSTrUÇÃo dE UMa caSa dE fariNHa 
No MUNicÍPio dE PaU d’arco-Pa, coNforME coNTraTo dE rEPaSSE Nº 
887812/2019/Mdr/caiXa, EM coNforMidadE coM aS ESPEcificaÇÕES 
coNTidaS NoS aNEXoS dESTE EdiTal de acordo com o que determina a 
legislação vigente, a realizar-se no (auditório da Praça, em local amplo e are-
jado mantendo o distanciamento social conforme orientação da organização 
Mundial de Saúde). o procedimento licitatório obedecerá ao disposto na lei nº 
8.666 de 21 de junho de 1993, com as alterações posteriores que lhe foram 
introduzidas. o Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interes-
sados Portal da Prefeitura na Url https://paudarco.pa.gov.br/categoria/licita-
coes/ e no Mural das licitações do TcM/Pa, a partir da publicação deste aviso.
PaU d’arco - Pa, 09 de agosto de 2021.

cLeitoN HerMiNio dos saNtos
Presidente da comissão de licitação

Protocolo: 690115

aViso de HoMoLoGaÇÃo
Processo adMiNistratiVo Nº 026.2021.001 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 09/2021-018PMPd 
oBJETo: rEGiSTro dE PrEÇoS ViSaNdo fUTUra coNTraTaÇÃo dE EM-
PrESa ESPEcialiZada forNEciMENTo dE MaTEriaiS dE coNSTrUÇÃo 
Para aTENdiMENTo da PrEfEiTUra MUNiciPal dE PaU d’arco/Pa E SUaS 
SEcrETariaS/fUNdoS coNforME o TErMo dE rEfErENcia. a autoridade 
competente, Sr. frEdSoN PErEira da SilVa, a homologa o referido Pregão 
Eletrônico em favor da empresa vencedora: d r f MaTEriaiS dE coNSTrU-
ÇÃo EirEli - ME - inscrita no cNPJ por nº 17.832.852/0001-48, empresa J.E 
dE oliVEira rodriGUES - inscrita no cNPJ por nº 17.142.432/0001-30 em-
presa MoToBraS MoTorES lTda - inscrita no cNPJ por nº 04.854.089/0001-
04, e a empresa rEal coMErcio dE MaTEriaiS Para a coNSTrUÇÃo E SEr-
ViÇoS dE MaNUTENÇÃo - EirEli- inscrita no cNPJ por nº 10.719.828/0001-
58, conforme mapa de apuração anexo aos autos processuais.

Pau d’arco - Pa, 09 de agosto de 2021.
FredsoN Pereira da siLVa

Prefeito Municipal
Protocolo: 690117

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PLACAS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PLacas
eXtrato de reGistro de PreÇos 

Órgão Gerenciador: Prefeitura Municipal de Placas Pregão Eletrônico Nº 
021/2021. objeto: registro de Preço Para futura e Eventual contratação 
de Empresa Para realização de Manutenção de Veiculos e Maquinas Pe-
sadas. Vencedora Total: S. Vieira comercio e Serviços Eireli - Epp, cNPJ 
19.140.528/0001-94 Valor Total r$2r$ 4.529.588,50 (quatro milhões qui-
nhentos e vinte nove mil quinhentos e oitenta e oito reais e cinquenta centa-
vos). Leila raquel Possimoser - Prefeita Municipal.

Protocolo: 690119
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRIMAVERA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PriMaVera
aViso de cHaMada PÚBLica 

cHaMada PÚBLica Nº 002/2021-seMed 
o Município de Primavera, no uso de suas prerrogativas legais, Torna Pú-
blico, por meio da Secretaria Municipal de Educação, que está procedendo à 

cHaMada PÚBLica Nº 002/2021-seMed. Processo adMiNistra-
tiVo Nº 20212906-02 que tem por objeto a chamada Pública para o ca-
dastramento de grupos formais e informais de agricultores de base familiar 
para aquisição de Gêneros alimentícios Provenientes da agricultura familiar 
e do Empreendedor familiar rural Para complementação do atendimento ao 
Programa Nacional de alimentação Escolar- Pnae, destinados à alimentação 
Escolar dos alunos da rede Municipal e Estadual de Ensino. os interessados 
deverão entregar os documentos e Projeto de Venda, conforme solicitado em 
edital, que serão recebidos às 10h00min do dia 30 de agosto de 2021, no pré-
dio da Prefeitura Municipal de Primavera, na sala de licitações e contratos, si-
tuada na av. General de Moura carvalho, s/nº, centro, Primavera/Pa. o edital da 
chamada Pública, na íntegra, encontra-se à disposição para consulta e download 
nos sites http://primavera.pa.gov.br/; http://tcm.pa.gov.br. Geyza de oliveira 
Barbosa - secretário Municipal de educação de Primavera/Pa.

Protocolo: 690123
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE RONDON DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de roNdoN do ParÁ
aViso de adiaMeNto de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 9/2021-043 PMrP
o Pregoeiro no uso de suas atribuições torna público o adiaMeNto da 
sessão do Pregão eletrônico supra citado que objetiva o “aquisição de diver-
sos caminhões, máquinas e equipamentos para atender as necessidades da 
Prefeitura Municipal de rondon do Pará conforme convenio nº 07/2021-SE-
daP”, em virtude de alterações no Termo de referencia e Edital. fica de-
signada a NoVa daTa de abertura para o dia 23/08/2021 às 09:00 horas 
(horário de Brasília-df). recebimento da proposta a partir da disponibilização 
do Edital no site  www.portaldecompraspublicas.com.br até às 08:59 horas 
do dia 23/08/2021.
o edital e anexos encontram-se a disposição na sala da cPl no horário das 
08:00 às 13:00, nos sítios www.rondondopara.pa.gov.br / www.portaldecom-
praspublicas.com.br e https://www.tcm.pa.gov.br informações: 94-99227-
0575 cplrondondopara@yahoo.com.br ou cplrondondopara@gmail.com

Milton Ferreira da silva
Pregoeiro

Protocolo: 690125
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ

.

  PreFeitUra MUNiciPaL de saNta BÁrBara do ParÁ/Pa
aViso de LicitaÇÃo

a Prefeitura Municipal de santa Bárbara do Pará/Pa torna público a 
abertura do PrEGÃo ElETrÔNico Nº 0047/2021, Para rEGiSTro dE PrE-
ÇoS Para fUTUra E EVENTUal aQUiSiÇÃo dE MEdicaMENToS oBJETi-
VaNdo aTENdEr o ProGraMa farMácia BáSica No MUNicÍPio dE SaNTa 
BárBara do Pará/Pa. a Sessão de recebimento de propostas, análise e 
julgamento será no dia 20 de agosto de 2021 por meio do endereço eletrôni-
co: www.comprasgovernamentais.gov.br, UaSG: 980369, às 09:00hs. Edital 
e anexos: https://santabarbara.pa.gov.br/, www.comprasgovernamentais.
gov.br, UaSG: 980369; Portal TcM/Pa; Setor de licitações: rodovia augusto 
Meira filho, KM 17, S/Nº, Sala de licitações, horário 08:00hs às 12:00hs, 
cplsantabarbara2021@gmail.com.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 0048/2021 

Para reGistro de PreÇo Para fUTUra E EVENTUal aQUiSiÇÃo dE 
MEdicaMENToS do ProGraMa dE SUPlEMENTaÇÃo dE fErro E HiPEr-
dia/diaBETES oBJETiVaNdo aTENdEr aS NEcESSidadES do fUNdo 
MUNiciPal dE SaÚdE dE SaNTa BárBara do Pará/Pa. a Sessão de re-
cebimento de propostas, análise e julgamento será no dia 20 de agosto de 
2021 por meio do endereço eletrônico: www.comprasgovernamentais.gov.br, 
UaSG: 980369, às 14:00hs. Edital e anexos: https://santabarbara.pa.gov.
br/, www.comprasgovernamentais.gov.br, UaSG: 980369; Portal TcM/Pa; 
Setor de licitações: rodovia augusto Meira filho, KM 17, S/Nº, Sala de licita-
ções, horário 08:00hs às 12:00hs, cplsantabarbara2021@gmail.com.

revelino Lopes de sousa.
Pregoeiro Municipal.

Protocolo: 690127
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA MARIA DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNta Maria do ParÁ
retiFicaÇÃo 

a Prefeitura Municipal de santa Maria do Pará publica errata referente 
ao aviso de Extrato de registro de Preço Pregão eletrônico 024/2021, circula-


