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Aviso DE ExtRAto Do coNtRAto Nº 20210069
Pregão Presencial sRP Nº 004/2021, objeto: fornecimento de carne 
bovina para atendimento de demandas da secretaria Municipal de educa-
ção. coNtrato Nº 20210069. contratante: fUNdo de MaNUt.e deseNv. 
do eNsiNo da edUc.básica. contratada: o s oliveira coMercial, no 
valor total de r$ 17.250,00 (dezessete mil, duzentos e cinquenta reais) 
vigência 11/03/2021 à 31/12/2021.
Aviso DE ExtRAto Do coNtRAto Nº 20210070
Pregão Presencial sRP Nº 004/2021, objeto: fornecimento de carne 
bovina para atendimento de demandas da secretaria Municipal de educa-
ção. coNtrato Nº 20210070. contratante: fUNdo de MaNUt.e deseNv. 
do eNsiNo da edUc.básica. contratada: fraNcisco de assis ferrei-
ra 52651819204, no valor total de r$ 18.240,00 (dezoito mil, duzentos e 
quarenta reais) vigência 11/03/2021 à 31/12/2021.
Aviso DE ExtRAto Do coNtRAto Nº 20210071
Pregão Presencial sRP Nº 004/2021, objeto: fornecimento de carne 
bovina para atendimento de demandas da secretaria Municipal de educa-
ção. coNtrato Nº 20210071. contratante: fUNdo de MaNUt.e deseNv. 
do eNsiNo da edUc.básica. contratada: raqUel araUjo da silva 
95737049272, no valor total de r$ 2.775,00 (dois mil, setecentos e seten-
ta e cinco reais) vigência 11/03/2021 à 31/12/2021.
Aviso DE ExtRAto Do coNtRAto Nº 20210072
Pregão Presencial sRP Nº 004/2021, objeto: fornecimento de 
carne bovina para atendimento de demandas da secretaria Municipal 
de assistência social. coNtrato Nº 20210072. contratante: fUN-
do MUNiciPal de assistêNcia social. contratada: o s oliveira 
coMercial, no valor total de r$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais) 
vigência 11/03/2021 à 31/12/2021.
Aviso DE ExtRAto Do coNtRAto Nº 20210073
Pregão Presencial sRP Nº 004/2021, objeto: fornecimento de carne 
bovina para atendimento de demandas da secretaria Municipal de assis-
tência social. coNtrato Nº 20210073. contratante: fUNdo MUNiciPal 
de assistêNcia social. contratada: fraNcisco de assis ferreira 
52651819204, no valor total de r$ 42.560,00 (quarenta e dois mil, qui-
nhentos e sessenta reais) vigência 11/03/2021 à 31/12/2021.
Aviso DE ExtRAto Do coNtRAto Nº 20210074
Pregão Presencial sRP Nº 004/2021, objeto: fornecimento de car-
ne bovina para atendimento de demandas da secretaria Municipal de 
assistência social. coNtrato Nº 20210074. contratante: fUNdo MU-
NiciPal de assistêNcia social. contratada: raqUel araUjo da 
silva 95737049272, no valor total de r$ 3.700,00 (três mil, setecentos 
reais) vigência 11/03/2021 à 31/12/2021.

Protocolo: 638288

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MELGAÇO

.

PREfEituRA MuNiciPAL DE MELGAço
sustAção Dos PRocEsso LicitAtÓRios:
em atendimento às Medidas cautelares do tribunal de contas dos Municípios 
do estado do Pará, expedidas pelo conselheiro sebastião cezar leão colares, 
no dia 11/03/2021, acatamos a sustação dos Processo licitatórios:
PREGão PREsENciAL - sRP nº 002/2021-sELic-PMM, para reade-
quação do objeto e posterior publicação na forma de Pregão eletrônico em 
cumprimento ao decreto federal nº 10.024/2019
PREGão PREsENciAL - sRP nº 005/2021-sELic-PMM, para posterior 
publicação na forma de Pregão eletrônico em cumprimento ao decreto 
federal nº 10.024/2019. Melgaço, 12 de março de 2021. josé delcicley 
Pacheco viegas - Prefeito Municipal.

Protocolo: 638292

PREFEITURA MUNICIPAL
DE NOVO PROGRESSO

.

PREfEituRA MuNiciPAL DE Novo PRoGREsso
Avisos DE LicitAção. PREGão ELEtRoNico Nº 06/2021-sRP. 
objeto: registro de Preços Para contratação de empresa Para fornecimen-
to de Materiais e Prestação de serviços fúnebres para atender as necessi-
dades do Município de Novo Progresso/Pa tipo: Menor preço por item. data 
da abertura: 01/04/2021 ás 07h30min. local: o pregão eletrônico será 
realizado através do sistema eletrônico do bNc - bolsa Nacional de com-
pras, no site www.bnc.compras.com. o edital e seus anexos encontram se 
disponíveis no endereço eletrônico acima. scheila luiza lavall - Pregoeira.
PREGão ELEtRoNico Nº 07/2021-sRP. objeto: registro de 
Preços Para aquisição de Produtos de Panificação para aten-
der as necessidades das secretarias Municipais da Prefeitura 
Municipal de Novo Progresso/Pa. tipo: Menor preço por item. 
data da abertura: 01/04/2021 ás 10h30min. local: o pregão 
eletrônico será realizado através do sistema eletrônico do bNc 
- bolsa Nacional de compras, no site www.bnc.compras.com. 
o edital e seus anexos encontram se disponíveis no endereço 
eletrônico acima. scheila luiza lavall - Pregoeira.

Protocolo: 638296

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE OURÉM

.

PREfEituRA MuNiciPAL DE ouRéM
REsuLtADo DE JuLGAMENto. a Prefeitura Municipal de ourém 
torna público o resultado da licitação: Pregão eletrônico do tipo Me-
nor Preço por grupo, Pe Nº 001/2021 PMo - asg 980507. objeto: 
serviços de edição e publicação dos atos oficiais e afins, em jornais 
oficiais e de grande circulação da região, de interesse da Prefeitura 
Municipal de ourém/Pa. adjudicado no dia 10/03/2021, Homologado 
no dia 12/03/2021, coNtrato: 2021-1603-001. assinatura do con-
trato: 16/03/2021, empresa contratada: costa & e Paes ltda cNPj: 
08.602.474/0001-15. valor do contrato: r$ 249.000,00(duzentos e 
quarenta e nove mil reais). vigência do contrato: 12(doze) meses.
cARtA coNvitE N° 002/2021 - cPL/PMo, coNtRAto N° 2021-
1103-001 - cPL/PMo. contratante: Prefeitura Municipal de ourém/
Pa. contratada: comercio e serviços de construção estrela eireli - Me 
cNPj: 06.131.522/0001-09. objeto: contratação de empresas para 
construção das obras de ampliação do Prédio da secretaria Municipal 
de educação (Pavimento superior e estacionamento). adjudicado no dia 
10/03/2021, Homologado no dia 10/03/2021. data da assinatura do 
contrato: 11/03/2021, valor do contrato: r$ 294.373,55 (duzentos e 
noventa e quatro mil, trezentos e setenta e três reais e cinquenta e 
cinco centavos). vigência do contrato: 360(trezentos e sessenta) dias, 
francisco roberto Uchoa cruz - Prefeito Municipal.

Protocolo: 638299

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PACAJÁ

.

REtificAção DE PuBLicAção Aviso DE RAtificAção
iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção Nº 012-2021
o Município de Pacajá vem a público retificar a publicação do avi-
so de ratificaÇÃo iNexigibilidade de licitaÇÃo Nº 012-2021, 
publicado no diário oficial do estado do Pará no dia 08 de março de 
2021, edição Nº 34.510, Pagina - Nº 71.
oNDE sE Lê:
aviso de ratificaÇÃo
iNexigibilidade de licitaÇÃo Nº 012-2021
o Município de Pacajá torna pública em cumprimento ao disposto no art. 
25, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, a ratificação da Inexi-
gibilidade de licitação nº 012-2021, ocorrida em 18 de janeiro de 2021, 
em conformidade com o processo em epígrafe e considerando que foram 
atendidas as prescrições legais pertinentes, fica ratificada a inexigibilidade 
de licitação, que é publicada, e tem por objeto: contratação de pessoa jurí-
dica, especializada no fornecimento de serviços técnico de assessoria jurí-
dica, para atender a demanda da Prefeitura Municipal de Pacajá, e tem por 
contratada: rodNeY itaMar barros david sociedade iNdividUal de 
advocacia, cNPj: 41.003.663/0001-47, no valor total de r$ 336.000,00 
(trezentos e trinta e seis mil reais).
agora Lê-sE
aviso de ratificaÇÃo
iNexigibilidade de licitaÇÃo Nº 012-2021
o Município de Pacajá torna pública em cumprimento ao disposto no art. 
25, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, a ratificação da Ine-
xigibilidade de licitação nº 012-2021, ocorrida em 05 de março de 2021, 
em conformidade com o processo em epígrafe e considerando que foram 
atendidas as prescrições legais pertinentes, fica ratificada a inexigibilidade 
de licitação, que é publicada, e tem por objeto: contratação de pessoa jurí-
dica, especializada no fornecimento de serviços técnico de assessoria jurí-
dica, para atender a demanda da Prefeitura Municipal de Pacajá, e tem por 
contratada: rodNeY itaMar barros david sociedade iNdividUal de 
advocacia, cNPj: 41.003.663/0001-47, no valor total de r$ 336.000,00 
(trezentos e trinta e seis mil reais).

Protocolo: 638300
MuNicíPio DE PAcAJÁ/fuNDo
MuNiciPAL DE AssistENciA sociAL
Aviso DE HoMoLoGAção
PREGão N° 03/2020, NA foRMA ELEtRôNicA
a secretária de assistência srª Marta resende soares, ordenadora de des-
pesa do fundo Municipal de assistência social, torna público o aviso de 
HoMologaÇÃo referente ao processo licitatório P.e N° 03/2021.
objeto: contratação de empresa para fornecimento de urnas 
funerárias e translado, para atender as demandas da secretaria 
municipal de assistência social.
EMPREsA vENcEDoRA: A. D. zoPELARi EiRELi., cNPj. N° 
36.525.732/0001-42, com valor total de r$ 58.169,30 (cinquenta e oito 
mil cento e sessenta e nove mil e trinta centavos);
Pacajá/Pa, 16 de março de 2021.
cleide ferreira cHaves
Pregoeira

Protocolo: 638302


