
 diário oficial Nº 34.612  105 Quarta-feira, 16 DE JUNHO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ

.

Prefeitura Municipal de santa Bárbara do Pará/Pa
aViso de LicitaÇÃo
a Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Pará/Pa torna público a aber-
tura do PrEGÃo ElETrÔNico Nº 0038/2021, para rEGiSTro dE PrEÇoS 
Para fUTUra E EVENTUal aQUiSiÇÃo dE PNEUS Para VEÍcUloS aUTo-
MoTiVoS lEVES E PESadoS, oBJETiVaNdo aTENdEr aS NEcESSidadES 
da PrEfEiTUra MUNiciPal, SEcrETariaS E fUNdoS MUNiciPaiS dE 
SaNTa BárBara do Pará/Pa. a Sessão de recebimento de propostas, 
análise e julgamento será no dia 28 de junho de 2021 por meio do ende-
reço eletrônico: www.comprasgovernamentais.gov.br, UaSG: 980369, às 
14:00hs. Edital e anexos: https://santabarbara.pa.gov.br/, www.compras-
governamentais.gov.br, UaSG: 980369; Portal TcM/Pa; Setor de licita-
ções: rodovia augusto Meira filho, KM 17, S/Nº, Sala de licitações, horário 
08:00hs às 12:00hs, cplsantabarbara2021@gmail.com.
revelino lopes de Sousa.
Pregoeiro Municipal.

Protocolo: 667743
Prefeitura Municipal de santa Bárbara do Pará/Pa
aViso de LicitaÇÃo
a Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Pará/Pa torna público a abertura 
do PrEGÃo ElETrÔNico Nº 0040/2021, para rEGiSTro dE PrEÇoS Para 
fUTUra E EVENTUal aQUiSiÇÃo dE aQUiSiÇÃo dE TUBoS dE coNcrE-
To dE TaMaNHoS diVErSoS oBJETiVaNdo aTENdEr aS NEcESSidadES 
da PrEfEiTUra MUNiciPal dE SaNTa BárBara do Pará. a Sessão de 
recebimento de propostas, análise e julgamento será no dia 28 de junho de 
2021 por meio do endereço eletrônico: www.comprasgovernamentais.gov.
br, UaSG: 980369, às 08:00hs. Edital e anexos: https://santabarbara.pa.
gov.br/, www.comprasgovernamentais.gov.br, UaSG: 980369; Portal TcM/
Pa; Setor de licitações: rodovia augusto Meira filho, KM 17, S/Nº, Sala de 
licitações, horário 08:00hs às 12:00hs, cplsantabarbara2021@gmail.com.
revelino lopes de Sousa.
Pregoeiro Municipal.

Protocolo: 667745
Prefeitura Municipal de santa Bárbara do Pará/Pa
aViso de ProrroGaÇÃo de PraZo
a Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Pará/Pa torna público que pro-
cedeu alteração no prazo de abertura do edital do PrEGÃo ElETrÔNi-
co Nº 0035/2021, referente ao aviso de licitação, publicado neste jornal 
em 02/06/2021, para rEGiSTro dE PrEÇoS Para fUTUra E EVENTUal 
coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada EM forNEciMENToS dE 
liNK dE iNTErNET dEdicado E SUPorTE TEcNico, Para SUPrir aS 
NEcESSidadES da PrEfEiTUra, SEcrETariaS E fUNdoS MUNiciPaiS, 
do MiNicÍPio dE SaNTa BárBara do Pará/Pa. a Sessão de recebimen-
to de propostas, análise e julgamento será no dia 24 de junho de 2021 
por meio do endereço eletrônico: www.comprasgovernamentais.gov.br, 
UaSG: 980369, às 09:00hs. Edital e anexos: https://santabarbara.pa.gov.
br/, www.comprasgovernamentais.gov.br, UaSG: 980369; Portal TcM/Pa; 
Setor de licitações: rodovia augusto Meira filho, KM 17, S/Nº, Sala de 
licitações, horário 08:00hs às 12:00hs, cplsantabarbara2021@gmail.com.
revelino lopes de Sousa.
Pregoeiro Municipal.

Protocolo: 667747
Prefeitura Municipal de santa Bárbara do Pará/Pa
aViso de LicitaÇÃo
a Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Pará/Pa torna público a aber-
tura do PrEGÃo ElETrÔNico Nº 0021/2021, para rEGiSTro dE PrEÇoS 
Para fUTUra E EVENTUal coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para PrESTaÇÃo 
dE SErViÇoS MEcÂNicoS EM GEral, oBJETiVaNdo aTENdEr aS NEcES-
SidadES da PrEfEiTUra MUNiciPal dE SaNTa BárBara do Pará/Pa,. a 
Sessão de recebimento de propostas, análise e julgamento será no dia 28 de 
junho de 2021 por meio do endereço eletrônico: www.comprasgovernamen-
tais.gov.br, UaSG: 980369, às 11:00hs. Edital e anexos: https://santabar-
bara.pa.gov.br/, www.comprasgovernamentais.gov.br, UaSG: 980369; Portal 
TcM/Pa; Setor de licitações: rodovia augusto Meira filho, KM 17, S/Nº, Sala 
de licitações, horário 08:00hs às 12:00hs, cplsantabarbara2021@gmail.com.
revelino lopes de Sousa.
Pregoeiro Municipal.

Protocolo: 667744

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTANA DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtaNa do araGUaia - Pa
eXtrato de ata de reGistro de PreÇo Nº 013/2021
PreGÃo eLetrÔNico Nº 019/2021/srP/FMs. 
oBJETo: aQUiSiÇÃo dE PEÇaS Para VEÍcUloS Para SUPrir aS NEcES-
SidadES do fUNdo MUNiciPal dE SaÚdE.
Órgão Gerenciador: fMS
VENcEdor: c. fariaS coSTa
Valor: r$ 92.960,20
VENcEdor: W P da SilVa coMErcio VarEJiSTa dE PEÇaS
Valor: r$ 330.010,30
VENcEdor: l B dE aMoriM EirEli
Valor: r$ 403.242,10
Valor ToTal da aTa: r$826.212,60
ViGÊNcia da aTa: 08/06/2021 a 08/06/2022

Protocolo: 667761

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtaNa do araGUaia-Pa
aViso de reVoGaÇÃo de Processo LicitatÓrio
o FUNdo MUNiciPaL de saÚde de saNtaNa do araGUaia-PÁ, 
torna público a rEVoGaÇÃo da carTa coNViTE N° 004/2021/fMS, rEVo-
Gado Por MoTiVoS dE iNTErESSE PÚBlico.
advaldo rodrigues da Silva
Presidente cPl

Protocolo: 667765

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTARÉM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM
Portaria Nº013/2021-seMtUr - santarém, 15/06/2021.
designa fiscal dos contratos de aquisição de Material Permanente firma-
dos Pela Secretaria Municipal de Turismo. o Secretário Municipal de Tu-
rismo do Município de Santarém, Estado do Pará, no uso de suas atribui-
ções legais conferidas pela lei Municipal Nº 20.121/2016 e pelo decreto 
Nº003/2021-GaP/PMS de 01 d janeiro de 2021.
rESolVE:
art. 1º designar a servidora, abaixo indicada para, com observância da le-
gislação vigente, atuar como fiscal de contrato celebrado entre a Secretaria 
Municipal de Turismo e a(s) empresa (s) contratadas (s) para aquisição de 
material permanente, para atender as necessidades da Secretaria Municipal 
de Turismo. Cátia Regina da Costa Lima - Matricula: 53233. Para fiscal subs-
tituto fica designado à servidora: Ilmara Salgado Amaral Matricula: 89278.
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, 
revogando-se a PorTaria Nº008/2021 do dia 15 de abril de 2021.
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 junho de 2021. alaércio Magalhães cardoso - Secretário Municipal de 
Turismo/decreto nº 003/2021 - GaP/PMS.

Protocolo: 667752
PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM
secretaria MUNiciPaL de traBaLHo e assisteNcia sociaL
aViso de LicitaÇÃo
Pregão eletrônico Nº 004/2021-seMtras
objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Na PrESTaÇÃo dE SEr-
ViÇo coNTiNUado dE acESSo a iNTErNET, ViSaNdo aTENdEr a SEcrETa-
ria MUNiciPal dE TraBalHo E aSSiSTENcia Social. Publicação do Edital: 
16/06/2021 no endereço eletrônico: www.portaldecompraspublicas.com.br E 
www.santarem.pa.gov.br. abertura das propostas: 29/06/2021 às 9h31min.
cláudia regina Queiroz reis
Pregoeira da SEMTraS

Protocolo: 667749
PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM
secretaria MUNiciPaL de MoBiLidade e trÂNsito - sMt
Portaria Nº 023/2020-GaB/sMt
SaNTarÉM - Pa, 10 dE JUNHo dE 2021.
o Secretário Municipal de Mobilidade e Trânsito, Sr. Paulo Jesus da Silva, no 
uso de suas atribuições legais, conforme decreto Nº 009/2021 - GaP/PMS, 
de 01 de janeiro de 2021, conferidas pela lei orgânica Municipal e em cum-
primento ao disposto no art. 67 da lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.
rESolVE
art. 1º - designar os servidores abaixo indicados para com observância da 
legislação vigente, atuar como fiscais do contrato celebrado entre a Secretaria 
Municipal de Mobilidade e Trânsito e a empresa fornecedora de Material de Ex-
pediente, Material de Processamento de dados e permanente. fiscal Titular: 
SUElEN PaTricia dE aGUiar PorTEla caMPoS- Matrícula nº 88806. fiscal 
Substituto: alESSaNdra SoUSa BEZErra- Matrícula nº 50764.
art. 2º - Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação, 
aplicando-se seus efeitos aos contratos e Termos aditivos de contratos em 
execução. dê-se ciência, cumpra-se, registre-se e publique-se. Gabinete 
do Secretário Municipal de Mobilidade e Trânsito, aos dez dias do mês de 
junho do ano de dois mil e vinte um.
Paulo Jesus da Silva
Secretário Municipal de Mobilidade e Trânsito
decreto nº 009/2021-GaP/PMS

Protocolo: 667748

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo doMiNGos do caPiM
aVisos de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 00008/2021
o município de São domingos do capim através da pregoeira, torna pú-
blico o processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico-SrP do tipo 
menor preço por item que versa sobre o rEGiSTro dE PrEÇo Para fU-
TUra E EVENTUal aQUiSiÇÃo dE MaTErial PErMaNENTE oBJETiVaNdo 
aTENdEr aS NEcESSidadES da PrEfEiTUra MUNiciPal E dEMaiS SE-
crETariaS do MUNicÍPio dE SÃo doMiNGoS do caPiM/Pa. a data do 
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recebimento e abertura das propostas e documentos de habilitação será 
no dia 01/07/2021 às 09:00 horas no sistema comprasnet. o edital esta-
rá disponível nos sites: https://saodomingosdocapim.pa.gov.br/categoria/
licitacoes/ e www.comprasnet.gov.br e e-mail: licitacaosdc2021@gmail.
com, e também poderá ser obtido no prédio da prefeitura, sala da comis-
são Permanente de licitações (cPl) localizada na av. dr. lauro Sodré, nº 
206, centro, São domingos do capim/Pa, cEP: 68635-000, nos dias úteis, 
no horário de 07:00hs às 13:00hs a partir da data da publicação. aViSoS 
dE liciTaÇÃo PrEGÃo ElETrÔNico SrP Nº 00028/2021 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 fUTUra E EVENTUal 
aQUiSiÇÃo dE GÊNEroS aliMENTÍcioS EM aTENdiMENTo aS NEcESSi-
dadES da PrEfEiTUra, SEcrETariaS E fUNdoS MUNiciPaiS dE Sao 
doMiNGoS do caPiM/Pa. a data do recebimento e abertura das propostas 
e documentos de habilitação será no dia 06/07/2021 às 09:00 horas no 
sistema comprasnet. o edital estará disponível nos sites: https://saodo-
mingosdocapim.pa.gov.br/categoria/licitacoes/ e 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) lo-
calizada na av. dr. lauro Sodré, nº 206, centro, São domingos do capim/
Pa, cEP: 68635-000, nos dias úteis, no horário de 07:00hs às 13:00hs a 
partir da data da publicação. aViSoS dE liciTaÇÃo PrEGÃo ElETrÔNico 
SrP Nº 00031/2021 o município de São domingos do capim através da 
pregoeira, torna público o processo licitatório na modalidade Pregão Eletrô-
nico-SrP do tipo menor preço por item que versa sobre a aQUiSiÇÃo dE 
coMBUSTÍVEl (diESEl) E coMBUSTÍVEl (GaSoliNa), EM aTENdiMENTo 
aS NEcESSidadES da SEcrETaria dE EdUcaÇÃo, aTraVÉS da EMEN-
da ParlaMENTar Nº33390015/2020, No MUNicÍPio dE SÃo doMiNGoS 
do caPiM-Pa. a data do recebimento e abertura das propostas e docu-
mentos de habilitação será no dia 05/07/2021 às 14:00 horas no sistema 
comprasnet. o edital estará disponível nos sites: https://saodomingosdo-
capim.pa.gov.br/categoria/licitacoes/ e 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 Sodré, nº 206, centro, São domingos do capim/Pa, cEP: 
68635-000, nos dias úteis, no horário de 07:00hs às 13:00hs a partir da 
data da publicação. aViSo dE liciTaÇÃo PrEGÃo PrESENcial Para rE-
GiSTro dE PrEÇoS Nº 9/2021-00021 o Município de São domingos do 
capim através da Pregoeira, torna público o processo licitatório do Tipo 
Menor Preço por item que versa sobre o rEGiSTro dE PrEÇoS Para fU-
TUra E EVENTUal coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada EM coN-
fEcÇÃo/MalHaria, Para aTENdEr aS NEcESSidadES da PrEfEiTUra 
MUNiciPal, E dEMaiS SEcrETariaS do MUNicÍPio dE SÃo doMiNGoS 
do caPiM/Pa. a abertura será no dia 05/07/2021 às 10:00hs, na sala de 
reunião da comissão Permanente de licitação - cPl, situada na av. dr. 
lauro Sodré, nº 206, bairro centro, nesta cidade, cEP: 68.635- 000. o 
edital e seus anexos encontram-se disponíveis na Prefeitura Municipal das 
08h00min às 13h00min, de segunda a sexta-feira no portal da transparên-
cia desta municipalidade e no mural de licitações do TcM.
Maria JoSE BaSToS do aMaral
PrEGoEira

Protocolo: 667769

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO FÉLIX DO XINGU

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo FÉLiX do XiNGU - Pa
extrato de contrato
contrato n° 20210164 - PreGÃo eLetrÔNico Nº 059/2020 - srP 
- contratante PrEfEiTUra MUNiciPal dE SÃo fÉliX do XiNGU - contra-
tado: lEXBEMarK coMErcio lTda - objeto: aQUiSiÇÃo dE SUPriMEN-
ToS, PErifÉricoS E EQUiPaMENToS dE
iNforMáTica Para aTENdEr aS SEcrETariaS: SEMaPlaN, SEMaGoV, 
SEMfi, SEMTUr, SEMEl, SEMcUlT, SEMaGri, SEMUrB E SEMoB. Vigên-
cia: 13/05/2021 a 31/12/2021 - Valor Global: r$ 19.500,00 (dezenove mil, 
quinhentos reais) - data da assinatura: 13/05/2021.
Joao clEBEr dE SoUSa TorrES
Prefeito Municipal de São félix do Xingu

Protocolo: 667771
PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo FÉLiX do XiNGU - Pa
extrato de contrato
contrato n° 20210166 - PreGÃo eLetrÔNico Nº 059/2020 - srP 
- contratante: PrEfEiTUra MUNiciPal dE SÃo fÉliX do XiNGU - con-
tratado: BraVar coMErcio E SErViÇoS EirEli - objeto: aQUiSiÇÃo dE 
SUPriMENToS, PErifÉricoS E EQUiPaMENToS dE iNforMáTica Para 
aTENdEr aS SEcrETariaS: SEMaPlaN, SEMaGoV, SEMfi, SEMTUr, SE-
MEl, SEMcUlT, SEMaGri, SEMUrB E SEMoB. Vigência: 13/05/2021 a 
31/12/2021 - Valor Global: r$ 19.152,00 (dezenove mil, cento e cinquenta 
e dois reais) - data da assinatura: 13/05/2021.
Joao clEBEr dE SoUSa TorrES
Prefeito Municipal de São félix do Xingu

Protocolo: 667775

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo FÉLiX do XiNGU - Pa
extrato de contrato
contrato n° 20210166 - PreGÃo eLetrÔNico Nº 059/2020 - srP - 
contratante: PrEfEiTUra MUNiciPal dE SÃo fÉliX do XiNGU - contratado: a 
H da S MoraiS - objeto: aQUiSiÇÃo dE SUPriMENToS, PErifÉricoS E EQUi-
PaMENToS dE iNforMáTica Para aTENdEr aS SEcrETariaS: SEMaPlaN, 
SEMaGoV, SEMfi, SEMTUr, SEMEl, SEMcUlT, SEMaGri, SEMUrB E SEMoB. 
Vigência: 14/05/2021 a 31/12/2021 - Valor Global: r$ 42.850,00 (quarenta e 
dois mil, oitocentos e cinquenta reais) - data da assinatura: 14/05/2021.
Joao clEBEr dE SoUSa TorrES
Prefeito Municipal de São félix do Xingu

Protocolo: 667776
PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo FÉLiX do XiNGU - Pa
extrato de contrato
contrato n° 20210165 - PreGÃo eLetrÔNico Nº 059/2020 - srP - 
contratante PrEfEiTUra MUNiciPal dE SÃo fÉliX do XiNGU - contratado: 
Bd iNforMaTica lTda - objeto: aQUiSiÇÃo dE SUPriMENToS, PErifÉricoS 
E EQUiPaMENToS dE iNforMáTica Para aTENdEr aS SEcrETariaS: SEMa-
PlaN, SEMaGoV, SEMfi, SEMTUr, SEMEl, SEMcUlT, SEMaGri, SEMUrB E SE-
MoB. Vigência: 13/05/2021 a 31/12/2021 - Valor Global: r$ 49.200,00 (quaren-
ta e nove mil, duzentos reais) - data da assinatura: 13/05/2021.
Joao clEBEr dE SoUSa TorrES
Prefeito Municipal de São félix do Xingu

Protocolo: 667773
PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo FÉLiX do XiNGU - Pa
aviso de licitação
PreGÃo eLetrÔNico 047/2021
aQUiSiÇÃo dE EQUiPaMENToS Para oBraS E SErViÇoS dE ENGENHa-
ria Para o MUNicÍPio dE SÃo fÉliX do XiNGU. aTraVÉS do coNVENio 
Nº 04/2021-SEdaP, ProcESSo Nº 2021/397106, ENTrE a SEcrETaria 
dE dESENVolViMENTo aGroPEcUário E da PESca-SEdaP E o MUNicÍ-
Pio dE SÃo fÉliX do XiNGU. abertura: 30/06/2021 às 09 h30m. EdiTal: 
departamento de licitações na sede da Prefeitura no Endereço: avenida 
22 de março nº. 915 - centro no horário das 7h30m às 12h00m. e-mails 
licitação.pmsfx@hotmail.com; https://www.portaldecompraspublicas.com.
br/18/; https://www.sfxingu.pa.gov.br/web/
Joao clEBEr dE SoUSa TorrES
Prefeito Municipal de São félix do Xingu

Protocolo: 667782
PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo FÉLiX do XiNGU - Pa
extrato de contrato
contrato n° 20210168 - PreGÃo eLetrÔNico Nº 059/2020 - srP 
- contratante: PrEfEiTUra MUNiciPal dE SÃo fÉliX do XiNGU - contra-
tado: VETrE coMErcio dE EQUiPaMENToS E SUPriMENToS dE iNfor-
MaTica - objeto: aQUiSiÇÃo dE SUPriMENToS, PErifÉricoS E EQUiPa-
MENToS dE iNforMáTica Para aTENdEr aS SEcrETariaS: SEMaPlaN, 
SEMaGoV, SEMfi, SEMTUr, SEMEl, SEMcUlT, SEMaGri, SEMUrB E SE-
MoB. Vigência: 14/05/2021 a 31/12/2021 - Valor Global: r$ 12.600,00 
(doze mil, seiscentos reais) - data da assinatura: 14/05/2021.
Joao clEBEr dE SoUSa TorrES
Prefeito Municipal de São félix do Xingu

Protocolo: 667778
PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo FÉLiX do XiNGU - Pa
extrato de contrato
contrato n° 20210169 - PreGÃo eLetrÔNico Nº 059/2020 - srP 
- contratante: PrEfEiTUra MUNiciPal dE SÃo fÉliX do XiNGU - con-
tratado: NBB coMErcio dE EQUiPaMENToS dE iNforMaTica lTda - ob-
jeto: aQUiSiÇÃo dE SUPriMENToS, PErifÉricoS E EQUiPaMENToS dE 
iNforMáTica Para aTENdEr aS SEcrETariaS: SEMaPlaN, SEMaGoV, 
SEMfi, SEMTUr, SEMEl, SEMcUlT, SEMaGri, SEMUrB E SEMoB. Vigên-
cia: 14/05/2021 a 31/12/2021 - Valor Global: r$ 9.990,00 (nove mil, no-
vecentos e noventa reais) - data da assinatura: 14/05/2021.
Joao clEBEr dE SoUSa TorrES
Prefeito Municipal de São félix do Xingu

Protocolo: 667779

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO JOÃO DE PIRABAS

.

aViso de LicitaÇÃo
concorrência para registro de Preços nº 003/2021/srP. objeto: con-
tratação de empresa especializada em perfuração e manutenção de poços 
artesianos dn 150 mm e 200 mm, conforme demanda da p.m.s.j.p , incluindo 
material e mão de obra, através de sistema de registro de preço. abertura: 
19/07/2021 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 no Portal dos Jurisdicionados (http://www.tcm.pa.gov.br). ordenadora de 
despesa: Kamily Maria ferreira araújo - Prefeita Municipal.

Protocolo: 667783


