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Prof.ª Maria das Graças Souza do Nascimento e da comunidade limeira, con-
forme edital. 2. adJUdicar o objeto do certame às empresas: a) Genesio ro-
drigues e cia ltda, cNPJn°. 10.887.105/0001-68, vencedora dos lotes 01 e 02 
com os seguintes valores: Lote 01 (construção da Escola Wandick Gutierrez): 
r$ 4.793.252,01 (quatro milhões, setecentos e noventa e três mil, duzentos 
e cinquenta e dois reais e um centavo) e lote 02 (construção da Escola Zita 
cunha): r$ 3.897.496,55 (três milhões, oitocentos e noventa e sete mil, quatro-
centos e noventa e seis reais e cinquenta e cinco centavos); e b) T da c Soares 
Eireli, cNPJ n° 31.057.234/0001-07, vencedora dos lotes 03, 04 e 05 com os 
seguintes valores: lote 03 (construção da Escola Nossa Senhora do Perpétuo 
Socorro): r$ 829.134,67 (oitocentos e vinte e nove mil, cento e trinta e quatro 
reais e sessenta e sete centavos), lote 04 (construção da Escola Prof.ª Maria das 
Graças Souza do Nascimento): r$ 820.876,85 (oitocentos e vinte mil, oitocentos 
e setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos) e lote 05: (construção da Escola 
da comunidade limeira): r$ 821.076,81 (oitocentos e vinte e um mil, setenta 
e seis reais e oitenta e um centavos). 3. dETErMiNar que sejam adotadas as 
medidas cabíveis para contratação das referidas empresas, conforme item 18 do 
edital. ivana ramos do Nascimento - secretária Municipal de educação, 
cultura e desenvolvimento social.

Protocolo: 764482

PreFeitUra MUNiciPaL de BarcareNa
resULtado de aNÁLise e JULGaMeNto de ProPostas 

(resUMido) 
coNcorrÊNcia N° 3-011/2021 

objeto: execução das seguintes obras: construção de gabião, passeio e meio-fio 
em parte de orla de praia, construção de trapiche e praça, e ampliação de piso de 
concreto de praça de alimentação. a Prefeitura Municipal de Barcarena, Pa, atra-
vés de sua comissão permanente de licitação que foi subsidiada pelos técnicos 
da SEMdUr, em conformidade com a lei n°. 8.666/93 e disposições do edital, 
torna público aos interessados que, após análises das propostas de preços apre-
sentadas pelas sete empresas participantes e habilitadas no processo licitatório 
em epígrafe, julgou como classificadas e desclassificadas, nos lotes em que estão 
concorrendo, as propostas das empresas mencionadas no resultado completo 
de análise e julgamento das mês masque poderá ser adquirido na sala da cPl, 
no endereço descrito no edital,bem como no portal da transparência da pre-
feitura (Governo Transparente),através do endereço/link:governotransparente.
com.br/transparencia/43829489/licitacao/detalhe?codigo=3=011-2021/&clean-
false, e no portal do jurisdicionado do TcM/Pa (sistema “Geo-obras”), através 
do endereço/link:geoobras.tcm.pa.gov.br/cidadao/licitacao/detalhes/6168. os 
representantes das empresas, querendo, terão vistas dos autos, podendo, even-
tualmente, interpor recursos pertinentes a essa fase, no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis contados a partir da data de publicação deste ato administrativo (resulta-
do resumido) na Imprensa Oficial, ou seja, até as 17:00h do dia 07 de março 
de 2022, conforme art. 109, inciso i, alínea “b”, c/c § 1º, da lei n°. 8.666/93. 
as propostas das sete empresas estão disponíveis, integralmente, no portal da 
transparência da prefeitura. caso os interessados queiram acessar algum outro 
documento do processo que não esteja no portal da transparência ou no portal 
do jurisdicionado do TcM/Pa e não queiram vir à prefeitura para vista, nessa 
hipótese, deverão solicitá-lo para podermos enviá-lo por e-mail. Pedimos que en-
treguem os recursos administrativos no departamento de licitações e contratos, 
em dia de expediente das 08:00 as 17:00h, ou enviem para o e-mail: licitacao.
pmb@barcarena.pa.gov.br,devendo, neste último caso, também observar o ho-
rário de expediente (enviar até as 17:00h do último dia de prazo). thais silva 
Quaresma - Presidente da cPL.
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BENEVIDES

.

PreFeitUra MUNiciPaL de BeNeVides
aViso de LicitaÇÃo

toMada de PreÇos N.º 002/2022-seMoVi/PMB 
objeto: contratação de empresa especializada para execução das obras de im-
plantação do sistema de abastecimento de água em comunidades rurais do Mu-
nicípio de Benevides/Pa. data de abertura: 11/03/2022. Hora: 10h00 (horário 
local). local: auditório do centro integrado de conhecimento (cic), situado na 
rua da constituinte, s/n.º, centro, Benevides/Pa. 
ordenadora de despesa: Luziane de Lima solon oliveira - Prefeita Mu-
nicipal de Benevides/Pa.
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BRASIL NOVO

.

aViso de LicitaÇÃo
toMada de PreÇos Nº 001/2022-PMsN 

Proc. adMiNistratiVo Nº 00902001/22 
Proc. LicitatÓrio Nº 2/2022-090201

o Município de santarém Novo, através da Prefeitura Municipal de tor-
na público o para conhecimento dos interessados, que às 10:00hs do dia 
16/03/2022 realizará sessão pública para abertura e julgamento dos enve-

lopes, na sala de reuniões do complexo administrativo municipal, a partir da 
publicação deste aviso. o objeto da tomada de preços é a tipo menor preço, 
para obtenção de proposta mais vantajosa para a administração, relativa a 
contratação de pessoa jurídica para execução indireta, por meio de emprei-
tada global de mão de obra, materiais, equipamentos e ferramental necessá-
rios para serviços de coNSTrUÇÃo dE QUadra PoliESPorTiVa da E.E.E.M. 
roSa carrEra dE loUrEiro aQUINO, através de Convênio 014/2022, fir-
mado entre a Secretaria de Estado de Educação e Prefeitura Municipal e con-
forme projetos, memoriais descritivos e planilhas orçamentárias, e de acordo 
com o presente edital e seus anexos. o Edital e seus anexos encontram-se à 
disposição dos interessados no endereço eletrônico: https://santaremnovo.
pa.gov.br/ e http://geoobras.tcm.pa.gov.br/cidadao ou no departamento de 
licitações do complexo administrativo municipal, na rua frei daniel Samarate, 
nº 128 - cEP: 68720-000, informações e esclarecimentos via e-mail - pmsn.
licita@gmail.com, a partir da publicação deste aviso, no horário de expediente 
das 08:00hs às 12:00hs.

Santarém Novo - Pa, 23 de fevereiro 2022
Marcella de araújo souza

Presidente da cPl
Protocolo: 764486
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BREVES

.

PreFeitUra MUNiciPaL de BreVes
aViso de LicitaÇÃo 

toMada de PreÇo Nº 2/2022-020701 
a Presidente da comissão Permanente de Licitação do Fundo Muni-
cipal de saúde de Breves, comunica que no dia 11/03/2022, às 09:00 hs 
(horário local), no Prédio da Prefeitura Municipal de Breves, sito a Praça 03 de 
outubro, nº 01, centro - Breves - Pará, realizará licitação na Modalidade To-
mada de Preço, objetiva a contratação(ões) de Empresa(s) Especializada(s) 
Para as execuções dos serviços de construções de Unidades Básicas de Saúde 
de Porte i nos Bairros: riacho doce (rua riacho doce S/N) e Bandeirante 
(Parque Universitário - rua antônio fulgêncio, S/N), Município de Breves/
Pa, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde. o Edital encontra-se à 
disposição dos interessados no endereço acima, no horário local das 08:00h às 
14:00h. No Portal do TcM - Geoobras, Transparência Municipal pelo sítio eletrôni-
co: https://breves.pa.gov.br e no e-mail: cplbreves2021@gmail.com. aldenira 
sarges e souza - Presidente da cPL Breves.
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAPANEMA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caPaNeMa
eXtrato de coNtrato. iNeXiGiBiLidade Nº 006-2022. contrato 
nº 2801001-2022-iNX. Nº 6/2022-006. contratante: Município de capa-
nema/Prefeitura Municipal. contratado: Métrica Tecnologia importação e Ex-
portação ltda, cNPJ nº 01.227.689/0001-54. objeto: contratação de Empre-
sa Especializada para o fornecimento de licença de uso do Software “Métrica 
Topo” Para o Programa Capanema Legal, a fim de atender as necessidades 
da Secretaria de finanças, do Município de capanema/Pa. fundamento legal: 
art. 25, caput, da lei federal nº 8.666/93. Vigência: 12 (doze) meses. Valor 
Global: r$2.380,00. assinatura: 28/01/2022.

eXtratos de terMos aditiVos 
esPÉcie: 6º Termo aditivo da inexigibilidade nº 6/2018-022. Sexto Termo aditi-
vo de contrato nº 1312002-2018. inexigibilidade nº 06/2018-022. objeto: Pres-
tação de serviços de internações hospitalares para atender a Secretaria Munici-
pal de Saúde. contratado: irmãos Pedrosa ltda cNPJ nº 15.447.545/0001-18. 
Vigência: 12 (doze) meses. fund. legal: art. 57, inciso ii da lei nº 8.666/93. 
ass. 04/02/2022. Francisco Ferreira Freitas Neto - Prefeito.

esPÉcie: 3º Termo aditivo da inexigibilidade nº 6/2019-020. Terceiro termo 
aditivo de contrato nº 1803001-2019. inexigibilidade nº 06/2019-020. obje-
to: Prestação de serviços médicos através de atendimento consultas médicas 
na área de cirurgia Geral, para atender a Secretaria Municipal de Saúde. 
contratado: irmãos Pedrosa ltda cNPJ nº 15.447.545/0001-18. Vigência: 12 
(doze) meses. fund. legal: art. 57, inciso ii da lei nº 8.666/93. assinatura: 
29/12/2021. Francisco Ferreira Freitas Neto - Prefeito Municipal.

esPÉcie: 5º Termo aditivo da inexigibilidade nº 6/2017-017. Quinto Ter-
mo aditivo de contrato nº 0303002-2017. inexigibilidade nº 06/2017-017. 
objeto: Prestação de serviços em consultas médicas na área de ortopedia 
para atender os usuários do SUS encaminhados pela Secretaria Municipal de 
Saúde. contratado: clinica Mais Vida de Medicina diagnóstica Eireli cNPJ nº 
05.097.571/0001-00. Vigência: 03 (três) meses. fund. legal: art. 57, inciso 
ii da lei nº 8.666/93. assinatura: 30/12/2021. Francisco Ferreira Freitas 
Neto - Prefeito Municipal.
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