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PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM
Portaria Nº008/2021 - seMtUr - santarém, 15/04/2021.
designa fiscal dos contratos de aquisição de Material Permanente firmados Pela 
Secretaria Municipal de Turismo. o Secretário Municipal de Turismo do Município 
de Santarém, Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais conferidas pela 
lei Municipal Nº 20.121/2016 e pelo decreto Nº003/2021-GaP/PMS.
rESolVE:
art. 1º - Nomear a servidora, abaixo relacionada, como fiscal de contrato, 
para responder pela gestão, acompanhamento, fiscalização e avaliação da 
execução do contrato de Aquisição de Material permanente firmados no 
exercício de 2021 pela Secretaria Municipal de Turismo os Senhores (as). 
fiscal de contrato - cátia regina da costa lima - Matricula: 53233.
art. 2º - o fiscal, assim como o Gestor de contrato serão responsáveis por 
representar o Município de Santarém/Pa perante o contratado e zelar pela 
boa execução do objeto pactuado, mediante a execução das atividades de 
orientação, fiscalização e controle.
art. 3º - Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
art. 4º - ficam revogadas as disposições em contrário. dê-se ciência, cum-
pra-se, registre-se. Gabinete do Secretário Municipal de Turismo, em 15 
de abril de 2021. alaércio Magalhães cardoso - Secretário Municipal de 
Turismo/decreto n.º 003/2021 - GaP/PMS.

Protocolo: 654325

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTARÉM NOVO

aViso de HoMoLoGaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 004/2021-PMsN - Proc. adMiNiS-
TraTiVo Nº 00203001/21/ - Proc. liciTaTÓrio Nº 9/2021-240301.
Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade com-
petente, o Exmo. Sr. Thiago reis Pimentel, Prefeito Municipal, HoMoloGa o 
Processo Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico SRP conforme indica-
do no quadro abaixo, resultado da homologação, publicado dia 04/05/2021 
no quadro de avisos da prefeitura, tendo como vencedora do certame a 
empresa E TEiXEira da SilVa EirEli, cNPJ nº 40.968.560/0001-59, ten-
do como vencedora dos itens: 1-R$95,00 2-R$280,50 3-R$194,70, com 
Valor total de R$ 166.345,60 (cento e sessenta e seis mil e trezentos e 
quarenta e cinco reais e sessenta centavos).
Thiago reis Pimentel
Prefeito Municipal

Protocolo: 654328
aViso de resULtado
PreGÃo eLetroNico srP Nº 004/2021-PMsN - Proc. adMiNiS-
TraTiVo Nº 00203001/21/ - Proc. liciTaTÓrio Nº 9/2021-240301.
a Prefeitura Municipal de Santarém Novo/Pa, torna público o resultado do 
Pregão Eletrônico SrP realizado no dia 26/04/2021. objeto: coNSTiTUi-
ÇÃo dE rEGiSTro dE PrEÇoS Para coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para 
forNEciMENTo dE rEcarGa dE GáS GlP E VaSilHaMES Para o acoN-
dicioNaMENTo dE GáS liQUEfEiTo Para aBaSTEciMENTo ViSaNdo 
SUPrir aS NEcESSidadES PrEcÍPUaS dE MaNUTENÇÃo  doS PrÉdioS 
PÚBlicoS JUNTo aS SEcrETariaS E fUNdoS MUNiciPaiS dE EdUca-
ÇÃo, SaÚdE E aSSiSTÊNcia Social, dESTiNadoS a aTENdEr oS Pro-
GraMaS E dEMaiS aTiVidadES PrEcÍPUaS da PrEfEiTUra MUNiciPal 
DE SANTARÉM NOVO, conforme especificações e quantidades estimadas 
descritas no termo de referência, anexo e do edital. contratada: a empresa 
E TEiXEira da SilVa EirEli, cNPJ nº 40.968.560/0001-59, tendo como 
vencedora dos itens:  1-R$95,00 2-R$280,50 3-R$194,70, com Valor total 
de R$ 166.345,60 (cento e sessenta e seis mil e trezentos e quarenta e 
cinco reais e sessenta centavos).
felipe Gabriel correa Barros
Pregoeiro Municipal

Protocolo: 654333
eXtrato de reGistro de PreÇos
PreGÃo eLetroNico srP Nº 004/2021-PMsN - Proc. adMiNiS-
TraTiVo Nº 00203001/21/ - Proc. liciTaTÓrio Nº 9/2021-240301.
objeto: coNSTiTUiÇÃo dE rEGiSTro dE PrEÇoS Para coNTraTaÇÃo 
dE EMPrESa Para forNEciMENTo dE rEcarGa dE GáS GlP E VaSi-
lHaMES Para o acoNdicioNaMENTo dE GáS liQUEfEiTo Para aBaS-
TEciMENTo ViSaNdo SUPrir aS NEcESSidadES PrEcÍPUaS dE MaNU-
TENÇÃo  doS PrÉdioS PÚBlicoS JUNTo aS SEcrETariaS E fUNdoS 
MUNiciPaiS dE EdUcaÇÃo, SaÚdE E aSSiSTÊNcia Social, dESTiNa-
doS a aTENdEr oS ProGraMaS E dEMaiS aTiVidadES PrEcÍPUaS da 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO, conforme especificações e 
quantidades estimadas descritas no termo de referência, anexo e do edital.
fundamentado nas leis nº 8.666/93, lei nº 10.520/02 e decreto nº 7.892/13.
Validade da ata: 07/05/2021 a 07/05/2022.
autoridade: THiaGo rEiS PiMENTEl - Prefeito Municipal.
ata registro de Preços nº 004/2021-PMSN, publicado dia 07/05/2021 no qua-
dro de avisos da Prefeitura, com o (s) Vencedor: a empresa E TEiXEira da 
SilVa EirEli, cNPJ nº 40.968.560/0001-59, tendo como vencedora dos itens:  
1-R$95,00 2-R$280,50 3-R$194,70, com Valor total de R$ 166.345,60 (cento 
e sessenta e seis mil e trezentos e quarenta e cinco reais e sessenta centavos).

Protocolo: 654339

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo doMiNGos do caPiM
aVisos de LicitaÇÃo PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 000026/2021
o município de São domingos do capim através da pregoeira, torna público 
o processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico-SRP do tipo menor 
preço por item que versa sobre o rEGiSTro dE PrEÇoS Para EVENTUal 
aQUiSiÇÃo dE iNSUMo odoNTolÓGico Para aTENdEr aS dEMaNdaS 
daS EQUiPES dE SaÚdE BUcal (ESB) da SEcrETaria MUNiciPal dE 
SaÚdE dE SÃo doMiNGoS do caPiM/Pa. a data do recebimento e aber-
tura das propostas e documentos de habilitação será no dia 24/05/2021 às 
09:00 horas no sistema comprasnet. o edital estará disponível nos sites: 
https://saodomingosdocapim.pa.gov.br/categoria/licitacoes/ e www.com-
prasnet.gov.br e e-mail: licitacaosdc2021@gmail.com, e também poderá 
ser obtido no prédio da prefeitura, sala da comissão Permanente de licita-
ções (cPl) localizada na av. dr. lauro Sodré, nº 206, centro, são domin-
gos do capim/Pa, cEP: 68635-000, nos dias úteis, no horário de 07:00hs 
às 13:00hs a partir da data da publicação.
Maria JoSE BaSToS do aMaral
PrEGoEira
07/05/2021

Protocolo: 654343

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TUCUMÃ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de tUcUMÃ/Pa
aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 9/2021-025PMt
o Município de TUcUMÃ, através da PrEfEiTUra MUNiciPal, por intermé-
dio da comissão de licitação, torna público que fará licitação às 09:00 ho-
ras do dia 26 de maio de 2021, na modalidade PrEGÃo ElETrÔNico SrP 
Nº 9/2021-025PMT, tipo menor preço por iTEM, cujo rEGiSTro dE PrEÇoS 
Para coNTraTaÇÃo dE EMPrESa do raMo PErTiNENTE Para aQUiSiÇÃo 
dE 01 (UM) caMiNHÃo BaScUlaNTE, ZEro QUilÔMETro, Para aTENdEr 
ÀS NEcESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal dE iNfraESTrUTUra do 
MUNicÍPio dE TUcUMÃ, de acordo com o que determina a legislação vigente, 
a realizar-se no Portal de compras Públicas, no sítio www.portaldecompras-
publicas.com.br. informações Gerais: o edital está disponível na rua do café, 
S/Nº, Setor alto Morumbi, Tucumã/Pa, das 07:30hs às 11:30hs e também 
pelo e-mail: cpl2021pmt@gmail.com, bem como no site do TcM, no endereço 
www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes/. TUcUMÃ - Pa, 07 de maio de 2021. 
NadiElY SoUSa rocHa - Pregoeira.
PrEGÃo ElETrÔNico SrP Nº 9/2021-026fMS
o Município de tUcUMÃ, através da FUNdo MUNiciPaL de saÚde, 
por intermédio da comissão de licitação, torna público que fará licitação às 
09:00 horas do dia 24 de maio de 2021, na modalidade PrEGÃo ElETrÔ-
Nico SrP Nº 9/2021-026fMS, tipo menor preço por iTEM, cujo rEGiSTro 
dE PrEÇoS Para coNTraTaÇÃo dE EMPrESa do raMo PErTiNENTE Para 
aQUiSiÇÃo dE MEdicaMENToS, Para  aTENdEr aS dEMaNdaS da farMá-
cia MUNiciPal cENTro coVid-19, dUraNTE o PlaNo dE  coNTiGÊNcia 
No ENfrENTaMENTo À PaNdEMia (coVid-19), de acordo com o que deter-
mina a legislação vigente, a realizar-se no Portal de compras Públicas, no sítio 
www.portaldecompraspublicas.com.br. informações Gerais: o edital está dis-
ponível na rua do café, S/Nº, Setor alto Morumbi, Tucumã/Pa, das 07:30hs 
às 11:30hs e também pelo e-mail: cpl2021pmt@gmail.com, bem como no 
site do TcM, no endereço www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes/. TUcUMÃ - 
Pa, 07 de maio de 2021. NadiElY SoUSa rocHa - Pregoeira.
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 9/2021-027PMt
o Município de tUcUMÃ, através da PrEfEiTUra MUNiciPal, por inter-
médio da comissão de licitação, torna público que fará licitação às 09:00 
horas do dia 26 de maio de 2021, na modalidade PrEGÃo ElETrÔNico 
SrP Nº 9/2021-027PMT, tipo menor preço por iTEM, cujo rEGiSTro dE 
PrEÇoS Para fUTUra E EVENTUal coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para o 
forNEciMENTo dE MaTEriaiS ElÉTricoS dESTiNadoS aS MaNUTEN-
ÇÕES corrETiVaS E PrEVENTiVaS daS iNSTalaÇÕES ElÉTricaS  daS 
SEcrETariaS E fUNdoS MUNiciPaiS QUE coMPÕEM a PrEfEiTUra MU-
NiciPal dE TUcUMÃ, de acordo com o que determina a legislação vigente, 
a realizar-se no Portal de compras Públicas, no sítio www.portaldecom-
praspublicas.com.br. informações Gerais: o edital está disponível na rua 
do café, S/Nº, Setor alto Morumbi, Tucumã/Pa, das 07:30hs às 11:30hs e 
também pelo e-mail: cpl2021pmt@gmail.com, bem como no site do TcM, 
no endereço www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes/. TUcUMÃ - Pa, 07 de 
maio de 2021. iGor liMa doS SaNToS - Pregoeiro.
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 9/2021-028PMt
o Município de tUcUMÃ, através da PrEfEiTUra MUNiciPal, por inter-
médio da comissão de licitação, torna público que fará licitação às 09:00 
horas do dia 26 de maio de 2021, na modalidade PrEGÃo ElETrÔNico SrP 
Nº 9/2021-028PMT, tipo menor preço por iTEM, cujo rEGiSTro dE PrEÇoS 
Para fUTUra E EVENTUal coNTraTaÇÃo dE EMPrESa do raMo PErTi-
NENTE Para aQUiSiÇÃo dE MaTEriaiS dE EXPEdiENTE E PaPElaria, Para 
aTENdEr a dEMaNda doS fUNdoS E SEcrETariaS MUNiciPaiS do MUNi-
cÍPio dE TUcUMÃ/Pa, de acordo com o que determina a legislação vigente, 

Micro
Realce


