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PREfEituRA MuNiciPAL DE SANtARéM - SEMSA
DESPAcHo HoMoLoGAtÓRio 

HoMologo, para que produza seus efeitos legais a adesÃo de ata de re-
gistro de PreÇo 005/2021-seMsa, Processo administrativo 080/2021, 
cujo objeto é adesÃo a ata de registro de PreÇo 005/2021. Proces-
so adMiNistrativo 080/2021, tendo Por objeto “aquisição de combus-
tíveis Para atender a demanda da secretaria Municipal de saúde” tendo 
como Órgão gerenciador o Município de santarém, através da secretaria 
Municipal de administração e governo - seMag, no qual consagrou como 
contratada a empresa: Posto floresta ltda - epp, com sede, na av. Moa-
çara, 742, bairro floresta - ceP: 68.025-740 - santarém - Pará, inscrita 
no cNPJ/Mf sob o nº 05.610.038/0001-08, representada neste ato pela 
sra. Maria do Perpetuo socorro sousa barbosa, cPf 195.270.392-15, rg 
2162916 ssP/Pa. Procedimento no valor de r$ 954.911,20 (novecentos 
e cinquenta e quatro mil, novecentos e onze reais e vinte centavos). Para 
que produza seus efeitos legais, determinando ainda: a) chamamento da 
empresa para celebrar contrato; b) que seja procedida à devida publicida-
de. vânia Maria Azevedo Portela - Secretária Municipal de Saúde/
Decreto nº 744/2021 - GAP/PMS.

Protocolo: 694884
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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 2/2021-00006 
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 serviÇos de eNgeNHaria e coNs-
trUÇÃo civil, visaNdo a coNstrUÇÃo do Mercado MUNiciPal, eM 
ateNdiMeNto a deMaNda da secretaria de adMiNistraÇÃo e fi-
NaNÇas do MUNiciPio de sÃo doMiNgos do caPiM/Pa, de acordo 
coM ProJeto, MeMorial discritivo e PlaNilHas orÇaMeNtárias 
qUe sÃo Partes iNseParáveis desse edital. a abertura será no dia 
09/09/2021 às 14:00 horas, na sala de reunião da comissão Permanente 
de licitação - cPl, situada na av. dr. lauro sodré, nº 206, bairro centro, 
são domingos do capim/Pa, ceP: 68.635-000, com visita técnica nos dias 
01 e 02 de seteMbro de 2021, com horário de saída às 08:00 horas do 
prédio da Prefeitura, o edital está disponível no site do tcM e na prefei-
tura Municipal deste Município das 08h00min às 13h00min, de segunda a 
sexta-feira.

toMADA DE PREço Nº 2/2021-00007
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 serviÇos de eNgeNHaria e coNstrU-
ÇÃo civil, visaNdo a coNstrUÇÃo do ceNtro de refereNcia da 
assisteNcia social (cras), eM ateNdiMeNto a deMaNda da secre-
taria de adMiNistraÇÃo e fiNaNÇas do MUNiciPio de sÃo doMiN-
gos do caPiM/Pa, de acordo coM ProJeto, MeMorial discritivo 
e PlaNilHas orÇaMeNtárias qUe sÃo Partes iNseParáveis desse 
edital. a abertura será no dia 09/09/2021 às 10:00 horas, na sala de 
reunião da comissão Permanente de licitação - cPl, situada na av. dr. 
lauro sodré, nº 206, bairro centro, são domingos do capim/Pa, ceP: 
68.635-000, com visita técnica nos dias 01 e 02 de seteMbro de 2021, 
com horário de saída às 08:00 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.

PREGão PRESENciAL PARA 
REGiStRo DE PREçoS Nº 9/2021-00046 

o Município de São Domingos do capim através da Pregoeira, torna 
público o processo licitatório do tipo Menor Preço por item que versa so-
bre o registro de PreÇos Para fUtUra e eveNtUal aqUisiÇÃo de 
tUbos e oUtros Materiais de coNcreto PrÉ-Moldado, visaNdo 
ateNder as Necessidades da secretaria de adMiNistraÇÃo e fi-
NaNÇas do MUNicÍPio de sÃo doMiNgos do caPiM/Pa. a abertura 
será no dia 02/09/2021 às 10:00hs, na sala de reunião da comissão Per-
manente de licitação - cPl, situada na av. dr. lauro sodré, nº 206, bairro 
centro, nesta cidade, ceP: 68.635-000. o edital e seus anexos encon-
tram-se disponíveis 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.

PREGão ELEtRôNico SRP Nº 00040/2021 
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 coNtrataÇÃo de eMPresa esPecialiZada No 
forNeciMeNto de Kit eNxoval, eM ateNdiMeNto a secretaria de 
assistêNcia social do MUNicÍPio de sÃo doMiNgos do caPiM/Pa. 
a data do recebimento e abertura das propostas e documentos de habi-
litação será no dia 02/09/2021 às 14:00 horas no sistema comprasnet. 
o edital estará disponível nos sites: https://saodomingosdocapim.pa.gov.
br/categoria/licitacoes/ e www.comprasnet.gov.br e e-mail: licitacaos-
dc2021@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. PregÃo eletrôNico srP Nº 00042/2021 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 Materiais de HigieNe e liMPeZa, eM ateNdiMeNto 
as Necessidades da PrefeitUra MUNiciPal e deMais secretarias 
de sÃo doMiNgos do caPiM/Pa. a data do recebimento e abertura das 
propostas e documentos de habilitação será no dia 09/09/2021 às 09:00 
horas no sistema comprasnet. o edital estará disponível nos sites:https://
saodomingosdocapim.pa.gov.br/categoria/licitacoes/ e www.comprasnet.
gov.br e email: 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.

MARiA JoSE BAStoS Do AMARAL
Pregoeira

Protocolo: 694887
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO FÉLIX DO XINGU

.

PREfEituRA MuNiciPAL DE São féLix Do xiNGu - PA
ExtRAto DE coNtRAto

contrato n° 20210278 - PregÃo eletrôNico Nº 059/2020 - srP - con-
tratante: PrefeitUra MUNiciPal de sÃo fÉlix do xiNgU - contrata-
do: aMaZoNia iNforMática eireli - Me - objeto: aqUisiÇÃo de sU-
PriMeNtos, PerifÉricos e eqUiPaMeNtos de iNforMática Para 
ateNder as secretarias: seMaPlaN, seMagov, seMfi, seMtUr, 
seMel, seMcUlt, seMagri, seMUrb e seMob. vigência: 17/08/2021 a 
31/12/2021 - valor global: r$ 90.100,00 (noventa mil e cem reais) - data 
da assinatura: 17/08/2021.

JoAo cLEBER DE SouSA toRRES
Prefeito Municipal de são félix do xingu

Protocolo: 694893
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

.

PREfEituRA MuNiciPAL DE São MiGuEL Do GuAMÁ
AviSo DE HoMoLoGAção

A Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá. resolve homologar 
em favor da empresa: Preserve coletora de resÍdUos ltda, cNPJ: 
09.332.562/0001-07, valor total de r$ 5.166.000,000 (cinco milhões, cen-
to e sessenta e seis reais), referente ao Pregão eletrônico Nº 025/2021, 
Processo administrativo Nº 00000113/21 que tem por objeto: registro de 
preço para futura e eventual contratação de empresa para prestação de 
serviços de coleta e transporte de resíduos urbanos (domiciliares, públicos 
e entulhos), bem como limpeza de bueiros, varrição, capina e roçagem 
para atender a secretaria municipal de infraestrutura de são Miguel do 
guamá/Pa. data da Homologação 18/08/2021. Eduardo Sampaio Go-
mes Leite - Prefeito.

AviSoS DE LicitAção 
A Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá, por intermédio da 
secretaria Municipal de educação, torna público abertura de Processo li-
citatório do tipo menor preço por item, na modalidade Pregão eletrônico 
srP nº 036/2021, cujo objeto é o registro de preços para futura e eventual 
aquisição de mobiliário e equipamentos de refrigeração, objetivando aten-
der as necessidades da secretaria Municipal de educação de são Miguel 
do guamá/Pa. a sessão de recebimento de propostas, análise e julgamen-
to será em 02/09/2021 às 09:00 horas, por meio do endereço eletrônico 
www.comprasgovernamentais.gov.br, Uasg:.980551, edital e anexos: ht-
tps://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.
A Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá, torna público abertu-
ra de Processo licitatório do tipo menor preço por item, na modalidade Pre-
gão eletrônico srP nº 037/2021, cujo objeto é o registro de preços para 
futura e eventual contratação de empresa para manutenção preventiva e 
corretiva com reposição de peças e recarga de gás em centrais de ar, obje-
tivando atender as necessidades da Prefeitura, secretarias e fundos muni-
cipais de são Miguel do guamá/Pa. a sessão de recebimento de propostas, 
análise e julgamento será em 03/09/2021 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 licitação, sito Praça 
licurgo Peixoto, 130, centro, horário de 08:00 Às 12:00hs.
A Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá, torna público aber-
tura de Processo licitatório do tipo menor preço por item, na modalidade 
Pregão eletrônico nº 039/2021, cujo objeto é aquisição de 99.830,88 litros 


