
 diário oficial Nº 34.630  115 Quarta-feira, 07 DE JULHO DE 2021

com o valor total de r$ 57.949,95, oBJETo: fornecimento parcelado de aqui-
sição de peças e acessórios para veículos, para manutenção das atividades da 
Prefeitura Municipal de Brasil Novo e demais fundos: foNTE dE rEcUrSoS: 
2.009 e 33903000, ViGÊNcia doS coNTraToS: até 31/05/2022. assinatura 
do contrato: Brasil Novo/Pa, 01/07/2021 - ordenador de despesas: Elysson 
leonarde Kloss - Secretário Municipal de Saúde.

elysson Leonarde Kloss
Secretário Municipal de Saúde

Protocolo: 676889

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BREU BRANCO

.

PreFeitUra MUNiciPaL de BreU BraNco
terMo de HoMoLocaGaÇÃo

Processo seLetiVo siMPLiFicado (Pss) Nº 001/2021 - PMBB
Considerando o resultado final do Processo Seletivo Simplificado (PSS) nº 
01/2021-PMBB, objeto do Edital Nº 001/2021 que rege o Processo Seletivo Sim-
plificado da Prefeitura de Breu Branco realizado pelo Instituto de Desenvolvi-
mento Social Ágata, e publicado pela Imprensa Oficial do Estado do Pará em 
29/04/2021. Na página nº 91, sob o número de Protocolo: 650028, para a con-
tratação por tempo determinado de profissionais para as Secretarias de Saúde 
e de Educação, HoMoloGo, para que produza efeitos legais e jurídicos, o resul-
tado final do referido Processo Seletivo Simplificado, conforme apresentado 
pela executora do processo, publicado no dia 30/06/2021 nos sites: instituto 
ágata (institutoagata.com.br) e http://www.breubranco.pa.gov.br. Breu Bran-
co-Pa, 02/07/2021. Flávio Marcos Mezzomo-Prefeito

Protocolo: 676891

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMETÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caMetÁ
eXtratos de terMos aditiVos 

ESPÉciE: 2º Termo aditivo ao contrato administrativo nº 003/2021. objeto 
do contrato: aquisição de combustível. contratado: PT Neves fernandes co-
mercio de combustíveis ltda - Epp, cNPJ nº 22.747.837/0001-31. objeto do 
termo aditivo éo reequilíbrio de preços de r$ 4,67 para r$ 5,73 do referido 
contrato, com um valor total após o reequilíbrio de R$ 134.431,53.  
ordenador: Victor correa cassiano.
ESPÉciE: 2º Termo aditivo ao contrato administrativo nº 004/2021. objeto 
do contrato: aquisição de combustível. contratado: PT Neves fernandes co-
mercio de combustíveis ltda - Epp, cNPJ nº 22.747.837/0001-31. objeto do 
termo aditivo é o reequilíbrio de preços de r$ 4,67 para r$ 5,73 do referido 
contrato, com um valor total após o reequilíbrio de R$ 56.337,36.  
ordenador:  Klenardattilio ranieri.

Protocolo: 676896

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAPANEMA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caPaNeMa
aViso de LicitaÇÃo Fracassada 

o Município de capanema/Prefeitura Municipal, por intermédio de sua Pregoeira, 
informa que o PrEGÃo ElETrÔNico Nº 021/2021, registro de Preço para con-
tratação de Pessoa Jurídica Para contratação de Serviços de Manutenção de Ve-
ículos, com fornecimento de Peças, para atender as necessidades da Secretária 
Municipal de Saúde, capanema/Pa. Sessão Pública: 02/07/2021 às 09H, horário 
de Brasília. Edital disponível em: www.portaldecompraspublicas.com.br. Se deu 
como fracaSSada. Laise Martins Leal - Pregoeira.

Protocolo: 676898

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CASTANHAL

.

PreFeitUra MUNiciPaL de castaNHaL
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 055/2021/PMc 
objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviço con-
fecção de material gráfico, destinado ao atendimento das diversas secreta-
rias/fundos municipais e o instituto de previdência do município de castanhal/
Pa por um período de 12 (doze) meses. a sessão pública de Pregão Eletrônico 

por Sistema de registro de Preços terá início com a divulgação das propostas 
de preços e etapa de lances no dia 20/07/2021, às 09:00 horas. o edital es-
tará disponível nos sites: www.castanhal.pa.gov.br/portal-da-transparencia/
licitacoes-contratos-e-convenios;  www.gov.br/compras e no e-mail: pregao-
eletronico@castanhal.pa.gov.br, a partir da data da publicação. antonia tas-
sila Farias de araújo - Pregoeira/PMc.

Protocolo: 676900
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.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ITAITUBA

.

 
PreGÃo eLetrÔNico Nº 051/2021-Pe

Processo adMiNistratiVo Nº 067/2021
objeto: aquisição de 1(um) veículo tipo caminhoneta pick-up, nova, para 
atender as necessidades da Secretaria Municipal de arrecadação e Tributos-
SEMaT. Tipo: Menor preço por item. data de abertura: 19/07/2021, as 10:00 
hora local. acesso ao edital: www.portaldecompraspublicas.com.br, www.tcm.
pa.gov.br e www.itaituba.pa.gov.br; informações: dicoM, localizada na rod. 
Transamazônica c/ 10ª rua, anexo ao Ginásio Municipal de itaituba-Pa. 
ronison aguiar Holanda, Pregoeiro.

Protocolo: 676902
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
eXtrato de HoMoLoGaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 064/2021-cPL/PMM 
Processo Licitatório nº 8.298/2021-PMM. Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA 
EVENTUal aQUiSiÇÃo dE áGUa MiNEral Para SUPrir aS NEcESSidadES 
da SEcrETaria MUNiciPal dE SaÚdE E dEMaiS UNidadES ViNcUladaS. 
onde se sagraram vencedoras as empresas: HErENio doS SaNToS co-
MErcio E iMPorTacao EirEli - cNPJ: 12.283.935/0001-01 - vencedora do 
item: 04 perfazendo o valor total de: r$ 75.937,50 (Setenta e cinco mil no-
vecentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), BElicHE EirEli - cNPJ: 
12.463.041/0001-01 - vencedora do item: 03 perfazendo o valor total de: r$ 
223.762,50 (duzentos e vinte e três mil setecentos e sessenta e dois reais 
e cinquenta centavos), Jr coM. E rEPrES. coMErciaiS - EirEli - cNPJ: 
31.552.803/0001-82 - vencedora dos itens: 01, 02 perfazendo o valor total 
de: r$ 63.700,00 (Sessenta e três mil setecentos reais), pelo que HoMolo-
GO o resultado final. UASG: 927495. Marabá 06/07/2021. Valmir silva Mou-
ra - secretário Municipal de saúde - sMs - Portaria Nº 535/2020-GP.

Protocolo: 676904

coNtrato adMiNistratiVo Nº 353/2021-FMs 
Processo adMiNistratiVo Nº 3.294/2021/PMM 

autuado na modalidade Pregão Eletrônico (SrP) Nº 027/2021cPl/PMM. ob-
jeto do contrato: aquisição de proteína animal (carne) para atender as neces-
sidades dos Projetos e Programas Vinculados a Secretaria Municipal de Saúde 
- SMS. Empresa: HErENio doS SaNToS coMErcio E iMPorTaÇÃo EirEli, 
inscrita no cNPJ sob no 12.283.935/0001-01, Valor: 424.866,50 (quatrocen-
tos e vinte e quatro mil, oitocentos e sessenta e seis reais, cinquenta cen-
tavos). dotações orçamentárias: 10 302 0084 2.062 atenção Média e alta 
complexidade - Mac/SiH, Elemento de despesas: 3.3.90.30.00 - Material de 
consumo. daTa da aSSiNaTUra 06 de Junho de 2021. Valmir Silva Moura - 
Secretário Municipal de Saúde de Marabá /Pa.

atenciosamente,
raimundo Marques de Matos

diretor financeiro SMS
Protocolo: 676906

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
eXtrato de HoMoLoGaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 006/2021-cPL/PMM 
Processo Licitatório nº 2.270/2021-PMM. Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA 
JUrÍdica Para forNEciMENTo E iMPlaNTaÇÃo do SiSTEMa dE radioco-
MUNicaÇÃo, ViSaNdo aTENdEr a SEcrETaria MUNiciPal dE SEGUraNÇa 
iNSTiTUcioNal - SMSi. onde sagrou vencedora a empresa: TEc iN TEl So-
lUcoES TEcNoloGicaS lTda - cNPJ: 16.723.742/0001-85- vencedora do 
lote: 01 perfazendo o valor total de: r$ 1.328.544,50 (Um milhão trezentos 
e vinte e oito mil quinhentos e quarenta e quatro reais e cinquenta centavos), 
pelo que HOMOLOGO o resultado final. UASG: 928243. Marabá 05/07/2021. 
Jair Barata Guimarães - secretário Municipal de segurança institucio-
nal -  Portaria Nº 1.661/2017 - GP

Protocolo: 676908

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
eXtrato de terMo de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo

Termo de Homologação referente ao ToMada dE PrEÇoS Nº 011/2021-cEl/
PMM, Processo n° 6.639/2021-PMM, objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE 
ENGENHaria Para a EXEcUÇÃo dE oBraS dE PaViMENTaÇÃo, UrBaNi-


