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ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS

AVISO DE SUSPENSÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 3/2016-001SEMSI

O Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura 
Municipal de Parauapebas comunica a todos os interessados que, 
em decorrência de pedido de esclarecimento ainda pendente 
de resposta, FICA SUSPENSO por tempo indeterminado, a 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 3/2016-001SEMSI cujo objeto é a 
Registro de preços para Contratação de serviços de sinalização 
vertical e horizontal, com o objetivo de revitalizar a sinalização, 
compreendendo os bairros do Complexo Altamira, e demais 
bairros que necessitarem sinalização, e das áreas com sinalização  
específi ca, tais como área escolar, estacionamento privativo, 
lombadas e faixas de travessia de pedestres, no Município de 
Parauapebas, Estado do Pará.

PARAUAPEBAS/PA, 25 de Maio de 2016.
Rodrigo Gonçalves Ribeiro

Presidente da Comissão Permanente de Licitação
Protocolo 966518

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS

AVISO DE SUSPENSÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2016-002SEMOB

O Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura 
Municipal de Parauapebas comunica a todos os interessados que 
FICA SUSPENSO por tempo indeterminado, a Tomada de Preços 
nº 2/2016-002SEMOB cujo objeto é a Contratação de Serviços 
para Construção do Centro Comunitário do Bairro Primavera 
no município de Parauapebas, estado do Pará. Tal suspensão 
é necessária para que a Administração possa fazer alterações 
nos projetos para inclusão de banheiros para portadores de 
necessidades especiais.

PARAUAPEBAS/PA, 25 de Maio de 2016.
Rodrigo Gonçalves Ribeiro

Presidente da Comissão Permanente de Licitação
Protocolo 966519
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PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PAU D’ARCO

. .

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D’ARCO
AVISOS DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº. 004/2016
Processo Licitatorio Nº. 017/2016. O Municipio de Pau D’arco 
comunicar aos interessados, que realizará no dia 15/06/2016 
às 09h00min (horário local), licitação sob modalidade Tomada 
de Preço tipo menor preço global, tendo como objeto: 
Complementação de 64,730 km de estrada vicinais no PA 
Magdalena Nicolina Rivetti.

TOMADA DE PREÇO Nº. 005/2016
Processo Licitatorio Nº. 018/2016. O Municipio de Pau D’arco 
comunicar aos interessados, que realizará no dia 15/06/2016 às 
14h00min (horário local), licitação sob modalidade Tomada de 
Preço tipo menor preço global, tendo como objeto: Construção 
de pontes em concreto com longarinas e bueiros celular-corpo 
BSCC, estrada vicinal.  Os editais completo e seus anexos está à 
disposição Av. Boa Sorte nº 091 Bairro Paraíso. Mais informações 
nos telefones (94) 3356-8105/8104, e-mail licitacao@paudarco.
pa.gov.br. Pau D’arco - PA; 25 de maio de 2016.

 Vilamon Pereira Ramos 
 Presidente da CPL.

Protocolo 966411
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PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PEIXE BOI

. .

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXE-BOI
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Peixe-boi torna público a homologação 
e extrato de contrato do pregão nº 9/2016 - 008 pp-srp - 
objetivo: fornecimento de material de expediente, do outro lado 
as empresas: r. romualdo da silva-me; cnpj nº 15.138.569/0001-

95 e r.t.sodre fi lha - me; cnpj nº 01.055.154/0001-43. vigência: 
06/05/2016 à 06/05/2017. pregão nº 9/2016 - 009 pp-srp 
- objetivo: aquisição de material de construção, elétrico e 
hidráulico, e do outro lado as empresas: casa alfredo olieveira 
ltda-epp; cnpj nº 05.359.708/0001-57, r r ribeiro ltda; cnpj nº 
14.726.199/0001-44, mr refrigeração e serviços ltda-me; cnpj nº 
15.402.160/0001-34 e super luz comercio e serviços ltda; cnpj 
nº 05.275.343/0001-82. vigência: 09/05/2016 à 09/05/2017. 
pregão nº 9/2016 - 010 pp-srp - objetivo: fornecimento de 
material de higiene, limpeza, descartáveis e copa e cozinha, 
e do outro lado as empreas: r. romualdo da silva-me; cnpj 
nº 15.138.569/0001-95 e  e.b. ladislau & cia ltda-me; cnpj 
nº05.621.750/0001-02. vigência: 10/05/2016 à 10/05/2017. 
pregão nº 9/2016 - 012 pp-srp - objetivo: fornecimento de 
material odontológico, e do outro lado a empresa: jr comercio 
atacadista e representações - me; cnpj nº 22.129.569/0001-
94. vigência: 10/05/2016 à 10/05/2017. pregão nº 9/2016 
- 013 pp-srp - objetivo: fornecimento de gêneros alimentícios, 
e do outro lado a empresa: e.b. ladislau & cia ltda-me; cnpj 
nº05.621.750/0001-02. vigência: 11/05/2016 à 11/05/2017.

 AVISO
ADITIVO DE PRORROGAÇÃO. ESPÉCIE: 6º termo de aditivo 
ao contrato administrativo 053/2014 pmpb, fi rmado em 16 de 
junho de 2014 com a empresa construtora espartakus ltda-
me; objeto:  prorrogação do prazo de vigência do contrato até 
06 de agosto de 2016. Fundamentação legal: art.57, inciso ii, 
da lei 8.666/93. Processo:  tomada de preços 001/2014.
## E ainda torna público que foi dado como DESERTO, pelo não 
comparecimento de interessados, pregão nº 9/2016 - 011 pp-
srp - objetivo: fornecimento de gás de cozinha.

Antônio Mozart Cavalcante Filho
Prefeito Municipal

Protocolo 965470
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÇARRA

. .

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÇARRA
EXTRATO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial nº 017/2016 e 018/2016. Órgão: Prefeitura 
Municipal de Piçarra. Assunto: Prorrogação da data de abertura 
do certame, em razão de alteração da rotina administrativa, 
devido à convocação para treinamento do Tribunal de Contas do 
Município - TCM/PA, dos municípios da região a ser realizada na 
Câmara Municipal de Redenção/PA, sendo nova data de abertura 
da presente licitação prorrogada para o dia 06/06/2016, às 
09:00h e as 14:00hs. Registre-se, Publique-se e dê-se Ciência 
aos interessados. 25 de maio de 2016. 

Pregoeiro - Roberto Ednamits dos Santos - CPL - PMP.
Protocolo 966413
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS

. .

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 029/2016 - SEME - 2ª CHAMADA

(PUBLICAÇÃO NO DOE EM 18 DE MAIO DE 2016.)
A Pregoeira da Secretaria Municipal de Educação, no uso de suas 
atribuições legais, tendo em vista a constatação de divergências 
no objeto do instrumento convocatório e na publicação do edital, 
correspondente ao Pregão Presencial n.º 029/2016 - SEME - 
2ª CHAMADA (Contratação de empresa para fornecimento de 
material de construção destinados a execução do termo de 
compromisso de contrapartida referente ao Projeto nº 035/2014 
da obra do Centro Integrado de Formação e Qualifi cação 
Profi ssional dos Trabalhadores da Educação no município de 
Placas/PA), AVISA aos interessados que o referido certame 
licitatório, com abertura prevista para o dia 30 de maio de 2016, 
às 11:00h, foi CANCELADO, tendo em vista a necessidade de 
serem feitas modifi cações.

Protocolo 965378
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PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PRIMAVERA

. .

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA
AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2016
Abertura 09/06/2016 às 8h (horário local), na Sala de Reuniões 
da CPL sito, Av. Gal. Moura Carvalho, s/n Centro - Primavera-
PA. Objeto: Aquisição de Madeira para da andamento nas 
Obras da Prefeitura de Primavera-PA. Conforme Edital, PREGÃO 
PRESENCIAL, tipo MENOR PREÇO. Mais informações no fone: 
(091) 3481-1228 ou e-mail setordelicitacaopmp@gmail.com.

Vandson Oliveira da Silva
Pregoeiro

Protocolo 966059

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA
AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2016
A Comissão de Licitação do Município de PRIMAVERA, através 
da PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA, comunica aos 
interessados na licitação nº 2016037/2016, modalidade PREGÃO 
que em 18 de Maio de 2016, data designada para apresentação 
da documentação de habilitação e propostas, não acudiram 
interessados, sendo a licitação considerada deserta.

Vandson Oliveira da Silva
Pregoeiro

Protocolo 966063
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PREFEITURA MUNICIPAL DE 
REDENÇÃO

. .

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO
AVISO DE CANCELAMENTO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 051/2016.
MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº. 004/2016.

De ordem do Senhor Secretario Municipal de Educação, no uso 
de suas atribuições legais, resolve:  
CANCELAR, abertura do Processo Licitatório com data de 
abertura 30/05/2016 as 15h00min(horário local), em razão a 
falta de dotação orçamentaria e recursos para excursões das 
obras, tendo como objeto Contratação de empresa de obras 
e engenharia para construção de muros, fossa séptica, 
calçadas em creche e escolas municipais, executando-
se tal objeto em regime de menor preço global. Registre-se, 
publique-se e cumpra-se. Gabinete do Secretario Municipal 
de Educação.

PROCESSO Nº. 028/2016 PREGÃO Nº. 025/2016
EXTRATO DE CONTRATO Nº. 141/2016

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE REDENÇÃO, CNPJ: 
04.144.168/0001-21.CONTRATADA: ECOPNEUS COMERCIO DE 
PNEUMATICOS E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 07.478 .963 /0001-44 
OBJETO: Aquisição de pneus, câmaras de ar, re para de pneu, 
para atender a frota de veículos e máquinas pesadas. Data da 
Assinatura contrato: 09/05 /2016, vigência: 31/12/2016, com 
valor previsto estimado em R$ 399.709,00 (trezentos e noventa 
e nove mil setecentos e nove reais).

EXTRATO DE CONTRATO Nº. 145/2016
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE REDENÇÃO, CNPJ: 
04.144.168/0001-21. CONTRATADA: ARPINI PEÇAS E PNEUS 
LTDA, CNPJ: 12.458.125/0001-49 (OBJETO: Aquisição 
de pneus, câmara de ar, protetor de aro, rodas de ferro,  
alinhamento/balanceamento, para atender a frota de veículos e 
máquinas pesadas. Data da Assinatura contrato: 09/05/2016, 
vigência: 31/12/2016, com valor previsto estimado em R$ 
560.544,00 (Quinhentos e sessenta mil quinhentos e quarenta 
e quatro reais).

EXTRATO DE CONTRATO Nº. 148/2016
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE REDENÇÃO, CNPJ: 
04.144.168/0001-21. CONTRATADA: REFORMADORA DE 
PNEUS TOTAL LTDA - EPP, CNPJ: 04.970.977/0001-92 OBJETO: 
Reforma de pneus, vulcanização de pneus e conserto de pneu, 

Documento assinado digitalmente com certificado digital emitido sob a Infraestrutura de Chaves Públicas
Brasileira - ICP-BRASIL, instituída através de medida provisória n° 2.200-2.
Autoridade Certificadora emissora: AC IMPRENSA OFICIAL SP.
A IMPRENSA OFICIAL DO PARÁ garante a autenticidade deste documento
quando visualizado diretamente no portal www.ioe.pa.gov.br
Data: Segunda-feira, 30 de Maio de 2016 às 0:00:00


		2016-06-17T12:16:00-0300
	JOAO DORIEDSON VIANA PINTO:33442380278




