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..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PIÇARRA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PiÇarra-Pa
aViso PreGÃo PreseNciaL

PreGÃo PreseNciaL Nº 9/2021-0018
reGistro de PreÇos para futura eventual aquisição de materiais de 
expediente, em atendimento as Unidades administrativas, Unidades Es-
colares, Programas Sociais e Unidades de Saúde deste Município. data e 
abertura dos envelopes: 08/06/2021 horário: 9:00hs.

PreFeitUra MUNiciPaL de PiÇarra-Pa
aViso PreGÃo PreseNciaL

PreGÃo PreseNciaL Nº 9/2021-0019
registro de preços para futura eventual contratação de empresa especia-
lizada para manutenção corretiva e preventiva dos aparelhos de ar condi-
cionado de parede das unidades escolares, unidades de saúde e unidades 
administrativas Zona urbana e rural deste Município, data e abertura dos 
envelopes: 09/06/2021 horário: 9:00hs.  informações e Editais av. ara-
guaia s/n centro ou Site: www.tcm.pa.gov.br Site: www.picarra.pa.gov.br
e-mail: pmpi.departamentolicitacao@gmail.com
fone: 94 3422-1341

eder raBeLo
Pregoeiro

Protocolo: 657983

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRAINHA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PraiNHa
aVisos de LicitaÇÃo 

o Município de Prainha-Pá/secretaria de administração, torna pú-
blico que se fará realizar o PrEGÃo PrESENcial-SrP N°9/2021-120401, 
tipo menor preço por item, abertura dia 02/06/2021, às 10:00h min horá-
rio local. objeto: registro de Preço Para Eventual contratação de Empresa 
Para Manutenção Preventiva e corretiva de Equipamentos Hospitalares, 
atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Prainha, 
retirada do edital na Sala de licitação da Prefeitura Municipal de Prainha, 
situado na Pa 419, Prainha / Jatuarana, km 01 - Bairro Jardim Planalto - 
Prainha - Pará, das 08:00 as 12:00h e pelo e-mail: licitaprh@gmail.com e 
https://www.prainha.pa.gov.br e https://www.tcm.pa.gov.br/ abraão Pe-
reira do Nascimento - sec. Mun. de saúde de Prainha

o Município de Prainha-Pá/secretaria de administração, torna pú-
blico que se fará realizar o PrEGÃo PrESENcial - SrP N°9/2021-190403, 
tipo menor preço por item, abertura dia 07/06/2021, às 10:00h min ho-
rário local. objeto: registro de Preço Para aquisição de Materiais de con-
sumo (Gêneros alimenticios e Materiais de Higiene e limpeza), para aten-
der as necessidades das Secretarias e fundos Municipais da Prefeitura de 
Prainha/Pa, retirada do edital na Sala de licitação da Prefeitura Municipal 
de Prainha, situado na Pa 419, Prainha / Jatuarana, km 01 - Bairro Jardim 
Planalto - Prainha - Pará, das 08:00 as 12:00h e pelo e-mail: licitaprh@
gmail.com e https://www.prainha.pa.gov.br e https://www.tcm.pa.gov.br/ 
davi Xavier de Moraes - Prefeito de Prainha

Protocolo: 657984
.
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNta Maria do ParÁ/Pa
aViso de HoMoLoGaÇÃo 

PreGÃo eLetroNico Nº 005/2021 
objeto: registro de Preço Para futura aquisição de gêneros alimentícios 
para atender as necessidades do Programa Nacional de alimentação Es-
colar - Pnae, No Municipio de Santa Maria do Pará/Pa.Vencedoras: B J 
Barbosa comercio e Serviços- Eireli  cNPJ: 33.471.717/0001-70.  Valor 
r$ 939.838,00 (Novecentos e Trinta e Nove Mil, oitocentos e Trinta e 
oito reais); l c osta E G ramos ltda cNPJ: 33.724.724/0001-37 Valor: 
59.508,20 (cinquenta e nove mil, quinhentos e oito reais e vinte centavos). 
edilson Graciano de aquino. secretário Municipal de educação.

Protocolo: 657985

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTANA DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtaNa do araGUaia - Pa
aViso de LicitaÇÃo

Processo LicitatÓrio N°039/2021
toMada de PreÇos Nº 003/2021/PMsa

objeto: contratação de empresa especializada para implantação de 520 
metros de bueiros nos Pa´s do Município de Santana do araguaia - Pá, 
conforme o convênio n° 021.2020- SETraN. abertura da sessão no dia 
09/06/2021 ás 08:00 hs.
Cópia do Edital será obtida através do e-mail licitacaopmsa@gmail.com, 
Portal da Transparência pmsaraguaia.pa.gov.br/transparência, e sala da 
cPl no Prédio da PMSa, das 8:00 às 12:00 horas.

advaldo rodrigues da silva
Pregoeiro

Protocolo: 657987

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtaNa do araGUaia - Pa
aViso de LicitaÇÃo

Processo LicitatÓrio N°040/2021
toMada de PreÇos Nº 004/2021/PMsa

objeto: contratação de empresa especializada na área de pavimentação 
asfaltica em cBUQ na avenida Vicinal Gleba caju, Bairro alto da conquista 
que liga a sede do Município ao Pa Pimenta, conforme contrato de repas-
se 891494/2019/Mdr/caiXa. abertura da sessão no dia 09/06/2021 ás 
14:00 hs.
Cópia do Edital será obtida através do e-mail licitacaopmsa@gmail.com, 
Portal da Transparência pmsaraguaia.pa.gov.br/transparência, e sala da 
cPl no Prédio da PMSa, das 8:00 às 12:00 horas.

advaldo rodrigues da silva
Pregoeiro

Protocolo: 657988
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTARÉM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM
Portaria Nº 027/2021 - NaF/seMaG, de 13/05/2021

designar a Servidora comissionada, Georgilka Paula Walfredo Pessoa, Para 
fiscal de contrato de inexigibilidade Para contratação de Escritorio de 
advocacia. o Secretário Municipal de administração e Governo, no uso de 
suas atribuições legais, conforme decreto nº 012/2021 - GaP/PMS, de 01 
de janeiro de 2021.
considerando o disposto no inciso ii do artigo 48 e artigo 67 da lei nº 
8.666/93, o dever de fiscalizar e acompanhar a execução do contrato;
Considerando que os Órgãos Públicos devem manter fiscal formalmente 
designado durante toda a vigência dos contratos celebrados pela entidade.
rESolVE:
art. 1º dESiGNar a servidora Georgilka Paula Walfredo Pessoa, matrícula 
33155, lotada no Gabinete do Prefeito, como SEcrETario(a) GaB.PrEfEi-
To i, para exercer a função de fiscal de contrato de inexigibilidade para 
contratação de escritório de advocacia.
Art. 2º DESIGNAR como fiscal substituto o servidor Alberto Portela De Sou-
sa, matrícula 61135.
art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. registre-se, 
Publique-se e cumpra-se. Gabinete do Secretário Municipal de administra-
ção e Governo, em 13 de maio de 2021. Emir Machado de aguiar - Sec. 
Mun. de administração e Governo/ decreto nº 012/2021 - GaP/PMS

Protocolo: 657986
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo doMiNGos do caPiM
aViso de LicitaÇÃo

toMada de PreÇo Nº 2/2021-00004
o Município de são domingos do capim através da presidente da c.P.l. 
Torna público a abertura de processo Licitatório para CONTRATAÇÃO DE 
EMPrESa ESPEcialiZada EM rEforMa dE PoNTES, coNSTrUÇÃo dE 
alaS dE coNTENÇÕES E PoNTilHÕES EM MadEira, Na ZoNa rUral do 
MUNicÍPio dE SÃo doMiNGoS do caPiM, Para aTENdEr a dEMaNda 
da SEcrETaria MUNiciPal dE adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS da PrE-
fEiTUra MUNiciPal. a abertura será no dia 07/06/2021 às 10:00 horas, 
na sala de reunião da comissão Permanente de licitação - cPl, situada na 

Micro
Realce
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av. dr. lauro Sodré, nº 206, bairro centro, São domingos do capim/Pa, 
cEP: 68.635-000, com visita técnica nos dias 25 E 26 de Maio de 2021, 
com horário de saída às 09:00 horas do prédio da Prefeitura, o edital está 
disponível no site do TcM e na prefeitura municipal deste município das 
08h00min às 13h00min, de segunda a sexta-feira.

aVisos de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 00031/2021

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 a aQUiSiÇÃo dE coMBUSTÍVEl 
(diESEl) E coMBUSTÍVEl (GaSoliNa), EM aTENdiMENTo aS NEcESSi-
dadES da SEcrETaria dE EdUcaÇÃo, aTraVÉS da EMENda ParlaMEN-
Tar Nº33390015/2020, No MUNicÍPio dE SÃo doMiNGoS do caPiM-Pa. 
a data do recebimento e abertura das propostas e documentos de habili-
tação será no dia 02/06/2021 às 09:00 horas no sistema comprasnet. o 
edital estará disponível nos sites: https://saodomingosdocapim.pa.gov.br/
categoria/licitacoes/, www.comprasnet.gov.br e e-mail: licitacaosdc2021@
gmail.com, e também poderá ser obtido no prédio da prefeitura, sala da 
comissão Permanente de licitações (cPl) localizada na av. dr. lauro So-
dré, nº 206, centro, são domingos do capim/Pa, cEP: 68635-000, nos dias 
úteis, de 07:00hs às 13:00hs a partir da data da publicação.

Maria Jose Bastos do aMaraL
PrEGoEira

Protocolo: 657989
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO FÉLIX DO XINGU

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo FÉLiX do XiNGU - Pa
eXtrato de coNtrato

contrato n°20210128- PrEGÃo ElETrÔNico Nº 002/2021 - SrP - contra-
tante PrEfEiTUra MUNiciPal dE SÃo fÉliX do XiNGU - contratado: Efi-
caZ - coMErcio, GESTao, SErViÇoS E locaÇÃo EirEli - objeto: aQUi-
SiÇÃo dE GÊNEroS aliMENTÍcioS, liMPEZa, coPa, coZiNHa, aGUa 
MiNEral rEcarGa 20lTS, aGUa MiNEral GalÃo 20lTS c/ VaSilHaME, 
aTENdENdo aS MiNEral rEcarGa 20lTS, aGUa MiNEral GalÃo 20lTS 
c/ VaSilHaME, aTENdENdo aS SEcrETariaS: SEMaPlaN, SEMaGoV, 
SEMfi, SEMTUr, SEMEl, SEMcUlT, SEMaGri, SEMUrB E SEMoB, coM 
ParTiciPaÇÃo ao rEGiSTro dE PrEÇo a SEcrETaria EXEcUTiVa MUNi-
ciPal dE MEio aMBiENTE E MiNEraÇÃo - SEMMaS. Vigência: 17/05/2021 
a 31/12/2021 - Valor Global: r$ 118.103,12 (cento e dezoito mil, cento e 
três reais e doze centavos) - data da assinatura: 17/05/2021.

Joao cLeBer de soUsa torres
Prefeito Municipal de São félix do Xingu

Protocolo: 657990

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo FÉLiX do XiNGU - Pa
eXtrato de coNtrato

contrato n°20210129- PrEGÃo ElETrÔNico Nº 002/2021 - SrP - contra-
tante fUNdo MUNiciPal dE MEio aMBiENTE - contratado: EficaZ - co-
MErcio, GESTao, SErViÇoS E locaÇÃo EirEli - objeto: aQUiSiÇÃo dE 
GÊNEroS aliMENTÍcioS, liMPEZa, coPa, coZiNHa, aGUa MiNEral rE-
carGa 20lTS, aGUa MiNEral GalÃo 20lTS c/ VaSilHaME, aTENdENdo 
aS MiNEral rEcarGa 20lTS, aGUa MiNEral GalÃo 20lTS c/ VaSilHa-
ME, aTENdENdo aS SEcrETariaS: SEMaPlaN, SEMaGoV, SEMfi, SEM-
TUr, SEMEl, SEMcUlT, SEMaGri, SEMUrB E SEMoB, coM ParTiciPaÇÃo 
ao rEGiSTro dE PrEÇo a SEcrETaria EXEcUTiVa MUNiciPal dE MEio 
aMBiENTE E MiNEraÇÃo - SEMMaS. Vigência: 17/05/2021 a 31/12/2021 
- Valor Global: r$ 8.577,50 (oito mil, quinhentos e setenta e sete reais e 
cinquenta centavos) - data da assinatura: 17/05/2021.

Joao cLeBer de soUsa torres
Prefeito Municipal de São félix do Xingu

Protocolo: 657991
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO JOÃO DE PIRABAS

.

aViso de LicitaÇÃo
toMada de PreÇos Nº 002/2021 

objeto: contratação de empresa especializada em construção civil para a 
reforma da Escola Municipal de Ensino infantil e fundamental Santa lu-
zia, localizada na Vila de Santa luzia, município de São João de Pirabas 
- Pa, incluindo colocação de cobertura de quadra já existente. abertura: 
07/06/2021 às 09h00min. retirada do Edital: No Setor de licitações e con-
tratos - Prefeitura Municipal de São João de Pirabas, aV. Plácido Nascimen-
to,n° 265,centro,cEP: 68.719-000,São João de Pirabas/Pa, das 8h às 12h 
de segunda a sexta-feira. Poderá ser retirado gratuitamente no Portal da 
Transparência de São João de Pirabas/Pa (www.saojoaodepirabas.pa.gov.
br),e Portal dos Geobras. ordenador de despesa: Fernando antº F. da 
silva - secretário Municipal de educação.

Protocolo: 657992

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TOMÉ-AÇU

.

PreFeitUra MUNiciPaL de toMÉ aÇU
aViso de ratiFicaÇÃo 

oriGeM: disPeNsa Nº 7/2021-0804001 
objeto: aquisição Emergencial de combustivel do Tipo Óleo diesel e Ga-
solina do Tipo comum, para atender as demandas do Município de Tomé 
açu. contratante: Município de Tomé açu. contratado: Posto cidade Eireli, 
cNPJ 12.803.025/0001-02, fundamento legal: art. 24, inciso iV, da lei n.º 
8.666 de 21 de junho de 1993, e suas atualizações posteriores. data da 
Ratificação: 15 de abril de 2021.

aViso de LicitaÇÃo 
coNcorrÊNcia Nº 3/2021-100501-cP 

objeto: contratação de Empresa Especializada Para Execução de Serviços 
de limpeza Urbana, incluindo: Varrição, capina, roçada, Poda, coleta e 
Transporte de Resíduos Sólidos Coletados no Município de Tomé Açu (Pa). 
do tipo: Menor Preço Global. abertura: 24/06/2021 às 10h00min. retirada 
do Edital: Sala da comissão Permanente de licitação - av. Três Poderes nº 
738 - centro - Tomé açu/Pa, das 8:00h as 12:00h de segunda a sexta-feira 
ou no Portal dos Jurisdicionados (http://www.tcm.pa.gov.br). João Fran-
cisco dos santos silva - Prefeito Municipal em exercício.

eXtratos de coNtratos 
coNtrato 20212960 

origem: dispensa nº 7/2021-0804001. contratante: Município de Tomé 
açu. contratado: Posto cidade Eireli, cNPJ 12.803.025/0001-02. objeto: 
aquisição Emergencial de combustivel do Tipo Óleo diesel e Gasolina do 
Tipo comum, para atender as demandas do Município de Tomé açu. Valor 
Global: r$ 478.467,00 (quatrocentos e setenta e oito mil, quatrocentos e 
sessenta e sete reais). Vigência: 16 de abril de 2021 a 16/06/2021.

coNtrato Nº 20212961 
origem: dispensa nº 7/2021-0804001. contratante: Município de Tomé 
açu /Secretaria Municipal de Meio ambiente. contratado: Posto cidade 
Eireli, cnpj 12.803.025/0001-02. objeto: aquisição Emergencial de com-
bustivel do Tipo Óleo diesel e Gasolina do Tipo comum, para atender as 
demandas do Município de Tomé açu. Valor Global: r$ 39.270,00 (trinta 
e nove mil, duzentos e setenta reais). Vigência: 16 de abril de 2021 a 16 
de junho de 2021.

coNtrato Nº 20212962
origem: dispensa nº 7/2021-0804001. contratante: Município de Tomé 
açu /Secretaria Municipal de Educação. contratado: Posto cidade Eireli, 
cnpj 12.803.025/0001-02. objeto: aquisição Emergencial de combustivel 
do Tipo Óleo diesel e Gasolina do Tipo comum, para atender as deman-
das do Município de Tomé açu. Valor Global: r$ 350.700,00 (trezentos e 
cinquenta mil, setecentos reais). Vigência: 16 de abril de 2021 a 16 de 
junho de 2021.

coNtrato Nº 20212963 
origem: dispensa nº 7/2021-0804001. contratante: Município de Tomé 
açu / Secretaria Municipal de Trabalho e assistencia Social. contratado: 
Posto cidade Eireli, cnpj 12.803.025/0001-02. objeto: aquisição Emer-
gencial de combustivel do Tipo Óleo diesel e Gasolina do Tipo comum, 
para atender as demandas do Município de Tomé açu. Valor Global: r$ 
66.720,00 (sessenta e seis mil, setecentos e vinte reais). Vigência: 16 de 
abril de 2021 a 16 de junho de 2021. João Francisco dos santos silva 
- Prefeito em exercício.

Protocolo: 657993
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE TRACUATEUA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de tracUateUa
aVisos de LicitaÇÃo deserta 

a Prefeitura Municipal de tracuateua, torna público, para conheci-
mento dos interessados, que foi declarado dESErTo o Pregão referente 
ao Edital de Pregão Presencial No 9/2021-00008-SrP. Neste mesmo ato, 
marca-se a rEaBErTUra para o dia 03/06/2021, às 09:00 hs. objeto: 
contratação de Pessoa Jurídica para a Prestação de Serviços e materiais 
Fúnebres, com o intuito de atender as finalidades da administração, vi-
sando suprir as necessidades da Secretaria Municipal de assistência So-
cial de Tracuateua. UaSG 980068. informações: no horário das 08:00 as 
13:00hs de segunda a quinta-feira, no endereço supracitado. E-mail: cpl-
tracuateua2021@gmail.com. Edital: https://www.tcm.pa.gov.br https://
tracuateua.pa.gov.br e https://www.gov.br/compras/pt-br/. José Braulio 
da costa - Prefeito.

Protocolo: 657994
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