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MUNiciPal dE SaÚdE dE SaNTa BárBara do Pará/Pa. a Sessão de 
recebimento de propostas, análise e julgamento será no dia 09 de julho de 
2021 por meio do endereço eletrônico: www.comprasgovernamentais.gov.
br, UaSG: 980369, às 14:00hs. 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: 675173
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 0042/2021, para rEGiSTro dE PrEÇoS 
Para fUTUra E EVENTUal coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para PrESTaÇÃo 
dE SErViÇoS dE MaNUTENÇÃo PrEVENTiVa E corrETiVa EM SiSTEMaS 
iSoladoS dE aBaSTEciMENTo dE áGUa do MUNicÍPio dE SaNTa Bár-
Bara do Pará. a Sessão de recebimento de propostas, análise e julga-
mento será no dia 09 de julho 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 au-
gusto 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: 675174
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTARÉM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM
Portaria Nº 090/2021-seMsa
a Secretária Municipal de Saúde de Santarém no uso de suas atribuições 
legais, conferidas pela lei Municipal nº 19.135/2012 e pelo decreto nº 
153/2018 - SEMGof, de 1º de Junho de 2018 e em cumprimento ao dis-
posto no art. 67 da lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores,
dEcidE:
Art. 1º. Nomear os servidores abaixo designados como agentes fiscalizado-
res dos contratos referentes aoPregão Eletrônico Nº 026/2021 e Processo 
administrativo nº 066/2021 referente a aquisição de Marmitex, Talheres 
e lenços descartáveis, Polpa e Salgados Para caps ad, divisa, Engenha-
ria e Naps (covid-19), Pela Secretaria Municipal de Saúde de Santarém. 
caPS ad: Marlon rudson Sampaio Marinho, Matrícula nº: 34835, rG: 
2571268-SSP/Pa e cPf Nº 608.958.372-34, Servidor da Semsa; divisa: 
fernando dantas da Mota, Matrícula nº: 86815, rG Nº: 3358566-SSP/Pa e 
cPf Nº: 636.469.782-87, Servidor da Semsa; Engenharia: italo Peterson 
ribeiro Paiva, Matrícula nº: 89188, rG Nº: 6841191 - Pc/Pa e cPf Nº: 
017.384.892-30, Servidor da Semsa; NaPS (coVid-19): Zuleide Guima-
rães Gomes, Matrícula nº: 71059, rG Nº: 2604265 e cPf: 439.642.062-
53 - Servidora da Semsa, e Paulo roberto castro campos, Matrícula nº: 
89037, rG Nº: 6334241 e cPf: 015.459.182-36 - Servidor da Semsa.
art. 2º. Esta PorTaria entra em vigor a contar da data de sua assinatura 
até quando for revogada está função.
art. 3º. Esta PorTaria produz seus efeitos na data de sua publicação, 
revogada as disposições em contrário. registre-se, publique-se, dê-se ciência 
e cumpra-se. Santarém/Pa, de 29 de junho de 2021. Vânia Maria azevedo 
Portela - Secretária Municipal de Saúde/decreto nº 744/2021 - GaP/PMS.

Protocolo: 675175
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo doMiNGos do caPiM aVisos de 
LicitaÇÃo PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 00029/2021 
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 PrEÇoS oBJETi-
VaNdo a coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para forNEciMENTo dE PEÇaS E 
SErViÇoS dE MaNUTENÇÃo dE VEÍcUloS EM aTENdiMENTo a SEcrETa-
ria MUNiciPal dE SaÚdE dE SÃo doMiNGoS do caPiM/Pa. a data do 
recebimento e abertura das propostas e documentos de habilitação será 
no dia 13/07/2021 às 07:00 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.
aViso de caNceLaMeNto de PreGÃo eLetrÔNico Nº 00008/2021
o município de São domingos do capim/Pa, pelo princípio da oportuni-
dade e conveniência, através da PrEGoEira torna público aos interes-
sados o caNcElaMENTo da licitação na modalidade Pregão ElETrÔNico 
nº 00008/2021, que versa sobre o rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra E 
EVENTUal aQUiSiÇÃo dE MaTErial PErMaNENTE oBJETiVaNdo aTEN-
dEr aS NEcESSidadES da PrEfEiTUra MUNiciPal E dEMaiS SEcrETa-
riaS do MUNicÍPio dE SÃo doMiNGoS do caPiM/Pa. Maria
JoSÉ BaSToS do aMaral
PrEGoEira

Protocolo: 675176

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO FÉLIX DO XINGU

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo FÉLiX do XiNGU - Pa
extrato de contrato
contrato n° 20210192 - caroNa N° arP024/2021 - contratante: 
fUNdo MUNiciPal dE MEio aMBiENTE - contratado: N.M. SaNToS Gra-
fica-ME objeto: aQUiSiÇÃo dE ProdUToS GráficoS (cariMBoS, iM-
PrESSoS E oUTroS), Para aTENdEr a SEcrETaria EXEcUTiVa dE MEio 
aMBiENTE E MiNEraÇÃo - SEMMaS. aTraVÉS dE adESÃo À aTa dE rE-
GiSTro dE PrEÇoS Nº 008/2021 oriGiNada do PrEGÃo PrESENcial 
Nº 00005/2021-PMoN.Vigência: 18/06/2021 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: 18/06/2021.
SErGio ricardo BENEdETTi
Secretário Executivo Municipal de Meio ambiente

Protocolo: 675177
PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo FÉLiX do XiNGU - Pa
extrato de contrato
contrato n° 20210193 - caroNa N° arP024/2021 - contratante: 
fUNdo MUNiciPal dE MEio aMBiENTE - contratado: Grafica NoVo 
MUNdo lTda objeto: aQUiSiÇÃo dE ProdUToS GráficoS (cariMBoS, 
iMPrESSoS E oUTroS), Para aTENdEr a SEcrETaria EXEcUTiVa dE 
MEio aMBiENTE E MiNEraÇÃo - SEMMaS. aTraVÉS dE adESÃo À aTa dE 
rEGiSTro dE PrEÇoS Nº 008/2021 oriGiNada do PrEGÃo PrESENcial 
Nº 00005/2021-PMoN.Vigência: 18/06/2021 a 31/12/2021 - Valor Global: 
r$ 145.827,90 (cento e quarenta e cinco mil, oitocentos e vinte e sete 
reais e noventa centavos) - data da assinatura: 18/06/2021.
SErGio ricardo BENEdETTi
Secretário Executivo Municipal de Meio ambiente

Protocolo: 675178
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TOMÉ-AÇU

.

PreFeitUra MUNiciPaL de toMÉ aÇU
aVisos de LicitaÇÃo. o Município de Tomé açu, torna público aos 
interessados que às10:30h do dia 14/07/2021 PrEGÃo ElETrÔNico 
9/2021-0706001-SrP. objeto: registro de Preços Para Eventual e futura 
contratação de Empresa Especializada no Serviço de locação de Veículos 
de Pequeno Porte (Sem condutor), em atendimento as necessidades do 
Município de Tomé açu e seus respectivos fundos Municipais. o Edital e 
seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala da co-
missão Permanente de licitação, localizada na Praça Três Poderes nº 738, 
Bairro:  centro, Tomé açu/Pa, de segunda a sexta feira, no horário das 
8:00hs ás 12:00hs, a partir da publicação deste aviso, bem como poderá 
ser consultado ou retirado no Portal dos Jurisdicionados do Tribunal de 
contas dos Municípios do Estado do Pará - TcM/Pa: www.tcm.pa.gov.br e 
no site http://www.portaldecompraspublicas.com.br.
O Município de Tomé Açu, torna público aos interessados que 
às14:00h do dia 14/07/2021 PREGãO PRESENCIAL 9/2021-
2405001-srP. objeto: registro de Preços para eventual e futura pres-
tação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de 
ar condicionados, centrais de ar e aparelhos de refrigeração incluindo 
instalação e remoção, Pertencentes ao Município de Tomé açu, Sem for-
necimento de Peças Genuínas e/ou Similar de 1ª linha. o Edital e seus 
anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala da comissão 
Permanente de licitação, localizada na Praça Três Poderes nº 738, Bairro:  
centro, Tomé açu/Pa, de segunda a sexta feira, no horário das 8:00hs ás 
12:00hs, a partir da publicação deste aviso, bem como poderá ser consul-
tado ou retirado no Portal dos Jurisdicionados do Tribunal de contas dos 
Municípios do Estado do Pará - TcM/Pa: www.tcm.pa.gov.br.
O Município de Tomé Açu, torna público aos interessados que às09:00h 
do dia 15/07/2021 PreGÃo eLetrÔNico 9/2021-1706001-srP. ob-
jeto: registro de Preços Para Eventual e futura contratação de Empresa 
Especializada Para aquisição de Gêneros alimentícios em Geral (Perecíveis 
e não Perecíveis), com vistas ao atendimento das necessidades do Muni-
cípio de Tomé açu e seus respectivos fundos Municipais. o Edital e seus 
anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala da comissão 
Permanente de licitação, localizada na Praça Três Poderes nº 738, Bairro:  
centro, Tomé açu/Pa, de segunda a sexta feira, no horário das 8:00hs ás 
12:00hs, a partir da publicação deste aviso, bem como poderá ser con-
sultado ou retirado no Portal dos Jurisdicionados do Tribunal de contas 
dos Municípios do Estado do Pará - TcM/Pa: www.tcm.pa.gov.br e no site 
http://www.portaldecompraspublicas.com.br.
O Município de Tomé Açu, torna público aos interessados que 
às 09:00h do dia 16/07/2021 PREGãO ELETRÔNICO 9/2021-
1506001-srP. objeto: registro de Preços Para Eventual e futura 
contratação de Empresa Especializada Para fornecimento de Materiais 
de Expediente (Em geral), para atender as demandas do Município de 
Tomé açu e seus respectivos fundos Municipais. o Edital e seus anexos 
encontram-se à disposição dos interessados na sala da comissão Per-
manente de licitação, localizada na Praça Três Poderes nº 738, Bairro:  
centro, Tomé açu/Pa, de segunda a sexta feira, no horário das 8:00hs 
ás 12:00hs, a partir da publicação deste aviso, bem como poderá ser 
consultado ou retirado no Portal dos Jurisdicionados do Tribunal de con-
tas dos Municípios do Estado do Pará - TcM/Pa: www.tcm.pa.gov.br e no 
site http://www.portaldecompraspublicas.com.br.


