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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo doMiNGos do caPiM
aViso de retiFicaÇÃo de Processo LicitatÓrio
Município de São domingos do capim através da Pregoeira, torna público a re-
tificação do processo Licitatório do Tipo Menor Preço por item realizada no dia 
16/06/2021, Diário Oficial Do Estado (DOE) Nº 34612, que objetiva a AQUI-
SiÇÃo dE coMBUStÍVEl (diESEl) E coMBUStÍVEl (GaSoliNa), EM atEN-
diMENto aS  NEcESSidadES da SEcrEtaria dE EdUcaÇÃo, atraVÉS da 
EMENda ParlaMENtar Nº33390015/2020, No MUNicÍPio dE SÃo doMiN-
GoS do caPiMPa. onde se lê: aViSoS dE licitaÇÃo PrEGÃo ElEtrÔNico 
SRP Nº 00031/2021; leia-se: AVISOS DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 00035/2021, continuando inalterada as demais informações.
Maria JoSE BaStoS do aMaral
PrEGoEira

Protocolo: 669075
PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo doMiNGos do caPiM
aVisos de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 00024/2021
o município de São domingos do capim através da pregoeira, torna públi-
co o processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico-SRP do tipo me-
nor preço por item que versa sobre o rEGiStro dE PrEÇoS Para fUtUra 
E EVENtUal aQUiSiÇÃo dE MEdicaMENtoS BáSicoS, dE USo HoSPi-
talar E SUPlEMENtoS VitaMÍNicoS Para atENdEr aS dEMaNdaS da 
SEcrEtaria MUNiciPal dE SaÚdE dE SÃo doMiNGoS do caPiM/Pa. a 
data do recebimento e abertura das propostas e documentos de habilitação 
será no dia 07/07/2021 às 09:00 horas no sistema comprasnet. o edital 
estará disponível nos sites: https://saodomingosdocapim.pa.gov.br/cate-
goria/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 So-
dré, 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.
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 00027/2021 o município de São domin-
gos 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 
MatEriaiS dE USo MÉdico EM atENdiMENto aS dEMaNdaS oriUNdaS 
doS SErViÇoS PÚBlicoS dE SaÚdE da atENÇÃo BáSica, EStratÉGiaS 
dE SaÚdE da faMÍlia do MUNicÍPio dE SÃo doMiNGoS do caPiM/Pa. a 
data do recebimento e abertura das propostas e documentos de habilitação 
será no dia 12/07/2021 às 09:00 horas no sistema comprasnet. o edital es-
tará 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 comissão Perma-
nente 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.
PreGÃo PreseNciaL Para reGistro de PreÇos Nº 9/2021-
00017 o Município de São domingos do capim através da Pregoeira, torna 
público o processo Licitatório do Tipo Menor Preço por lote que versa sobre 
o rEGiStro dE PrEÇoS Para fUtUra E EVENtUal coNtrataÇÃo dE 
EMPrESa ESPEcialiZada EM ENGENHaria, Para PrEStaÇÃo dE SErVi-
ÇoS dE PErfUraÇÃo dE PoÇoS artESiaNoS, coM forNEciMENto dE 
tUdoS oS MatEriaiS, fErrEMENtaS, EQUiPaMENtoS E MÃo dE oBra 
ESPEcialiZada E dEMaiS EXiGÊNciaS do Edital, ViSaNdo atENdEr 
aS NEcESSidadES da SEcrEtaria dE adMiNiStraÇÃo E fiNaNÇaS 
do MUNicÍPio dE SÃo doMiNGoS do caPiM/Pa. a abertura será no 
dia 12/07/2021 às 14:00hs, 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 dis-
poníveis na Prefeitura Municipal das 08h00min às 13h00min, de segunda 
a sexta-feira no portal da transparência desta municipalidade e no mural 
de licitações do tcM.
Maria JoSE BaStoS do aMaral
PrEGoEira

Protocolo: 669076
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO FÉLIX DO XINGU

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo FÉLiX do XiNGU - Pa
extrato de contrato
contrato n° 20210170 - caroNa N° arP019/2021 - contratante: 
PrEfEitUra MUNiciPal dE SÃo fÉliX do XiNGU - contratado: N.M. 
SaNtoS Grafica-ME objeto: aQUiSiÇÃo dE ProdUtoS E SErViÇoS dE 
Gráfica (cariMBoS, iMPrESSoS E oUtroS). Para atENdEr a dEMaN-
da da SEcrEtariaS: SEMaPlaN, SEMaGoV, SEMfi, SEMtUr, SEMEl, 
SEMcUlt, SEMaGri, SEMUrB E SEMoB. atraVÉS dE adESÃo À ata dE 
rEGiStro dE PrEÇoS Nº 008/2021 oriGiNada do PrEGÃo PrESENcial 
Nº 00005/2021-PMoN. Vigência: 02/05/2021 a 31/12/2021 - Valor Global: 
r$  138.229,75 (cento e trinta e oito mil, duzentos e vinte e nove reais e 
setenta e cinco centavos) - data da assinatura: 02/05/2021.
Joao clEBEr dE SoUSa torrES
Prefeito Municipal de São félix do Xingu

Protocolo: 669077

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo FÉLiX do XiNGU - Pa
extrato de contrato
contrato n° 20210171 - caroNa N° arP019/2021 - contratante: 
PrEfEitUra MUNiciPal dE SÃo fÉliX do XiNGU - contratado: Grafica 
NoVo MUNdo ltda objeto: aQUiSiÇÃo dE ProdUtoS E SErViÇoS dE 
Gráfica (cariMBoS, iMPrESSoS E oUtroS). Para atENdEr a dEMaN-
da da SEcrEtariaS: SEMaPlaN, SEMaGoV, SEMfi, SEMtUr, SEMEl, 
SEMcUlt, SEMaGri, SEMUrB E SEMoB. atraVÉS dE adESÃo À ata dE 
rEGiStro dE PrEÇoS Nº 008/2021 oriGiNada do PrEGÃo PrESENcial 
Nº 00005/2021-PMoN. Vigência: 02/05/2021 a 31/12/2021 - Valor Global: 
r$ 145.827,90 (cento e quarenta e cinco mil, oitocentos e vinte e sete re-
ais e noventa centavos) - data da assinatura: 02/05/2021.
Joao clEBEr dE SoUSa torrES
Prefeito Municipal de São félix do Xingu

Protocolo: 669078
PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo FÉLiX do XiNGU - Pa
extrato de contrato
contrato n° 20210172 - PreGÃo eLetrÔNico Nº 059/2020 - srP 
- contratante: PrEfEitUra MUNiciPal dE SÃo fÉliX do XiNGU - contra-
tado: laPtoP coMErcio  dE ProdUtoS dE iNforMatica EirEli - 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$ 38.345,00 (trinta e oito 
mil, trezentos e quarenta e cinco reais) - data da assinatura: 14/05/2021.
Joao clEBEr dE SoUSa torrES
Prefeito Municipal de São félix do Xingu

Protocolo: 669079
PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo FÉLiX do XiNGU - Pa
Aviso de licitação
PreGÃo eLetrÔNico 048/2021
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: 02/07/2021 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
car Prefeito Municipal de São félix do Xingu

Protocolo: 669080
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo MiGUeL do GUaMÁ
aVisos de LicitaÇÃo. a Prefeitura Municipal de São Miguel do Gua-
má, através da Secretaria Municipal de Saúde, torna público abertura de 
Processo Licitatório do tipo menor preço por item, na modalidade Pregão 
Eletrônico SrP nº 019/2021, cujo objeto é o registro de preços para futura 
e eventual aquisição de medicamentos psicotrópicos, objetivando aten-
der as necessidades da central de abastecimento farmacêutica, centro de 
apoio psicossocial e demais unidade integrantes da Secretaria Municipal 
de Saúde no Município de São Miguel do Guamá. a sessão de recebimento 
de propostas, análise e julgamento será em 01/07/2021 às 09:00 horas, 
por meio do endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br, 
UaSG:.980551, Edital e anexos: https://www.saomigueldoguama.pa.gov.
br, Portal tcM/Pa, Email cPl: smg.pregao@gmail.com, diretoria de licita-
ção, sito Praça licurgo Peixoto, 130, centro, horário de 08:00 Às 12:00hs.
A Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá, através da Secretaria 
Municipal De Saúde, torna público abertura de Processo Licitatório do tipo 
menor preço por item, na modalidade Pregão Eletrônico SrP nº 020/2021, 
cujo objeto é o registro de preço para futura e eventual contratação de em-
presa objetivando a prestação de serviço de locação de veículos para atender 
as necessidades precípuas do Programa de tratamento fora domicílio -tfd 
da Secretaria Municipal de Saúde do Município de São Miguel do Guamá/
Pa. a sessão de recebimento de propostas, análise e julgamento será em 
30/06/2021 às 09:00 horas, por meio do endereço eletrônico www.com-
prasgovernamentais.gov.br, UaSG:.980551, Edital e anexos: https://www.
saomigueldoguama.pa.gov.br, Portal tcM/Pa, Email cPl: smg.pregao@gmail.
com, diretoria de licitação, sito Praça licurgo Peixoto, 130, centro, horário de 
08:00 Às 12:00hs. Eduardo Sampaio Gomes leite - Prefeito Municipal.

Protocolo: 669081


