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estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas
aViso de HoMoLoGaÇÃo e adJUdicaÇÃo
aviso de Homologação e adjudicação. Modalidade coNcorrÊNcia:3/2019-
01SEPlaN. objeto: contratação de serviços de engenharia, atualização 
do cadastro imobiliário fiscal e da Planta Genérica de Valores, implan-
tação do Sistema de Cadastro Técnico Multifinalitário Municipal, por meio 
de aerolevantamento, Geoprocessamento e fornecimento do Sistema de 
Informação Geográfica a serem executadas no Município de Parauapebas, 
Estado do Pará. Vencedor(es): ToPocarT ToPoGrafia ENGENHaria E 
aErolEVaNTaMENTo lTda, com o valor total de r$ 15.986.539,84(Quin-
ze Milhões, Novecentos e oitenta e Seis Mil, Quinhentos e Trinta e Nove 
reais e oitenta e Quatro centavos). conforme mapa comparativo anexa-
do aos autos,  ressalta-se que o valor total da proposta vencedora, após 
o lançamento junto ao “Sistema Aspec” sofreu uma variação final de R$ 
15.982.923,64 (Quinze Milhões, Novecentos e oitenta e dois Mil, Novecen-
tos e Vinte e Três reais e Sessenta e Quatro centavos), para o valor total 
de r$ 15.986.539,84(Quinze Milhões, Novecentos e oitenta e Seis Mil, 
Quinhentos e Trinta e Nove reais e oitenta e Quatro centavos).
Homologo a licitação na forma da lei nº 8.666/93 - KÊNiSToN dE JESUS 
rÊGo BraGa. 24 de Junho de 2021.
ParaUaPEBaS - Pa, 24 de Junho de 2021.
 faBiaNa dE SoUZa NaSciMENTo
comissão de licitação
Presidente

Protocolo: 674479
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PIÇARRA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PiÇarra-Pa
aViso PreGÃo PreseNciaL
Pregão presencial nº 9/2021-021
contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de bor-
racharia e lava-jato em atendimento as unidades administrativas deste 
munícipio. data e abertura dos envelopes: 20/07/2021 horário: 09:00hs
Pregão presencial nº 9/2021-022
aquisição de Materiais de construção, para atender a demanda das Se-
cretarias deste Munícipio. data e abertura dos envelopes: 21/07/2021 ho-
rário: 09:00hs informações e Editais: Prefeitura Municipal de Piçarra, av. 
araguaia s/n centro ou Site:www.tcm.pa.gov.br -
Site: www.picarra.pa.gov.br
e-mail: pmpi.departamentolicitacao@gmail.com
fone: 94 3422-1341
EdEr raBElo
Pregoeiro

Protocolo: 674593
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PLACAS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PLacas
eXtrato de coNtrato. coNtrato Nº 20210175. adesÃo ao 
reGistro de PreÇo Nº 006/2020. objeto: aquisição de Material de 
insumo para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Placas/
Pa. fundamento legal: Processo adesão 001/2021 Processo administrati-
vo 060/2021 adesão a ata de registro de Preço nº 006/2020advinda do 
Pregão Eletrônico nº 005/2020-Srp Órgão Gerenciador Secretaria Munici-
pal de Belterra/Pa. Vigência: 30 de Junho de 2021 a 31/12/2021. Partes 
contratantes: fundo Municipal de Saúde, cNPJ-Mf, Nº 12.566.342/0001-
52 contratada: aumed Hospitalares ltda - ME cNPJ26.332.803/0001-37. 
Valor Total do contrato r$ r$ 130.680,60 (cento e trinta mil seiscentos e 
oitenta reais e sessenta centavos).

Protocolo: 674595
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PORTEL

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PorteL
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 9/2021-230607
a Prefeitura Municipal de Portel/Pa, torna público o processo licitatório 
a seguir: Processo Nº 9/2021-230607. objeto: aquisição de pontos de 
internet em atendimento as necessidades da Prefeitura Municipal, fundo 
Municipal de Educação, fundo Municipal de Saúde e fundo Municipal de 
Assistência Social de Portel/PA, conforme quantitativos e especificações 

constantes no Edital e seus anexos. Maiores informações no Endereço: av. 
duque de caxias, 803, centro, Portel/Pa ou https://www.licitanet.com.br 
e https://www.tcm.pa.gov.br/. abertura da sessão: 12/07/2021 às 09h00 
no site www.licitanet.com.br.
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 9/2021-120701
a Prefeitura Municipal de Portel/Pa, Por meio do fundo Municipal de as-
sistência Social, torna público o processo licitatório a seguir: Processo 
Nº 9/2021-120701. objeto: contratação de empresa para fornecimento 
de urnas funerárias e serviços póstumos a serem prestado para o fun-
do Municipal de assistência Social de Portel/Pa, conforme quantitativos e 
especificações constantes no Edital e seus anexos. Maiores Informações 
no Endereço: av. duque de caxias, 803, centro, Portel/Pa ou https://
www.licitanet.com.br e https://www.tcm.pa.gov.br/. abertura da sessão: 
12/07/2021 às 14h00 no site www.licitanet.com.br.
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 9/2021-120702
a Prefeitura Municipal de Portel/Pa, torna público o processo licitatório a seguir: 
Processo Nº 9/2021-120702. objeto: registro de Preço para eventual aquisição 
de recarga de Gás GlP, para atender a demanda da Prefeitura e fundos Munici-
pais de Portel/PA, conforme demais especificações contidas no termo de referên-
cia. Maiores informações no Endereço: av. duque de caxias, 803, centro, Portel/
Pa ou https://www.licitanet.com.br e https://www.tcm.pa.gov.br/. abertura da 
sessão: 12/07/2021 às 16h00 no site www.licitanet.com.br.
Michell Maranhão
Pregoeiro

Protocolo: 674625
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE RIO MARIA

.

aviso de Licitações
MoDALIDADE: Tomada de Preços n. º 001/2021, Processo Licitató-
rio n.º 061/2021-000001.
TiPo: Menor Preço Global
oBJETo: contratação de empresa para execução de serviços de recupera-
ção da estrada vicinal Mogno.
PraZo Para ENTrEGa e aBErTUra doS ENVEloPES: 09h15m dia 16 de julho de 2020.
ModalidadE: Tomada de Preços n. º 002/2021, Processo licitatório n.º 
062/2021-000002.
TiPo: Menor Preço Global
oBJETo: contratação de empresa para execução de serviços de engenha-
ria para a implantação de 19 pontes de concreto armado nas estradas da 
zona rural do município de rio Maria-Pa. (ref: convênio n.º 013/2021 que 
entre si celebram a Secretaria de Estado de Transportes - SETraM e a 
Prefeitura Municipal de rio Maria-Pa).
PraZo Para ENTrEGa e aBErTUra doS ENVEloPES: 09h15m dia 19 de julho de 2020.
rEGiMENTo: lei federal n. º 8.666/93 de 21 de julho de 1993 com as 
alterações da lei n. º 8.883/94, e demais alterações posteriores e lei com-
plementar n. º 123/2006. iNforMaÇÕES: o Edital completo e esclareci-
mentos poderão ser obtidos junto a cPl, das 08h00m às 12h00m, nos dias 
úteis. Endereço da Prefeitura: av. rio Maria, 660, centro, cEP: 68.530-
000, rio Maria - Pa. fone (94) 99165-0735. rio Maria - Pa, 30 de junho de 
2020. Jardel Sampaio Mota - Presidente da c.P.l.

Protocolo: 674596
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA IZABEL DO PARÁ

.

aViso de adJUdicaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 018/2021-PMsiP.
oBJETo: aQUiSiÇÃo dE Pá carrEGadEira (MEcaNiZaÇÃo aGrÍcola), 
em consonância com o Convênio nº908741/2020, firmado entre a Prefeitura 
Municipal de Santa izabel do Pará e o Ministério da agricultura, Pecuária e 
abastecimento; EMPrESa HoMoloGada: ZUcaTElli EMPrEENdiMENToS 
lTda, com cNPJ Nº 01.241.313/0001-02; Valor global: r$ 493.000,00 (qua-
trocentos noventa e três mil reais); data da adjudicação: 28/06/2021.
roSiNaldo fErrEira dE frEiTaS, Pregoeiro- cPl.
aViso de HoMoLoGaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 11/2021 PMsiP
oBJETo: rEGiSTro dE PrEÇoS Para EVENTUal aQUiSiÇÃo dE EQUi-
PaMENToS E MaTErial PErMaNENTE, Para aTENdEr a dEMaNda da 
SEcrETaria MUNiciPal dE EdUcaÇÃo dE SaNTa iZaBEl do Pará; EM-
PrESa HoMoloGada: MarTiNS Jr coMErcio aTacadiSTa EirEli, coM 
cNPJ Nº 15.459.519/0001-00; Valor GloBal: r$ 2.291.874,00 (doiS 
MilHÕES, dUZENToS NoVENTa E UM Mil, oiTocENToS SETENTa E QUa-
Tro rEaiS); daTa da HoMoloGaÇÃo: 01/06/2021.


