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ção Preventiva e corretiva de centrais de ar, e demais Equipamentos/Eletros 
de refrigeração, atendendo as necessidades das secretarias Municipais de 
Prainha/Pá,retirada do edital na sala de licitação da Prefeitura Municipal de 
Prainha, situado na Pa 419, Prainha / Jatuarana, km 01 - Bairro Jardim Planal-
to - 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 Municipal

Protocolo: 696516
..

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 abertura 
do PrEGÃo PrEsENcial Nº 0044/2021, para rEGistro dE PrEÇos Para 
fUtUra E EVENtUal coNtrataÇÃo dE EMPrEsa EsPEcialiZada Para 
rEaliZaÇÕEs dE fEstiVais E VENtos, locaÇÃo dE sistEMa dE soM, 
ilUMiNaÇÃo, Palco, tElÃo dE lEd, BaNHEiro QUiMicos, GErador dE 
ENErGia, cErca dE coNtENÇÃo E taPUMEs, oBJEtiVaNdo atENdEr PrE-
fEitUra MUNiciPal do MUNiciPio dE saNta BárBara do Para/Pa. a 
sessão de recebimento de propostas, análise e julgamento será no dia 06 de 
setembro de 2021, na rua francisco Bahia, nº 108,centro, santa Bárbara do 
Pará, as 09:00hs. Edital e anexos: https://santabarbara.pa.gov.br/,; 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: 696518
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTANA DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtaNa do araGUaia - Pa
aViso de LicitaÇÃo

Processo LicitatÓrio N°082/2021
PreGÃo PreseNciaL Nº 005/2021/srP/PMsa

objeto: registro de preços para futura e eventual contratação de empresa espe-
cializada em locação de veículos terrestres (automóveis leves e Motocicletas), de 
passageiros (ônibus) de carga (caminhão toco) e fluviais (barco tipo voadeira) 
para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de santana do araguaia e 
suas secretarias em Geral. abertura no dia 08/09/2021 ás 09:00 hs.
cópia do Edital será obtida através do Portal da transparência pmsaraguaia.
pa.gov.br/transparência, tcM - Pa.
duvidas e esclarecimentos através do e-mail licitacaopmsa@gmail.com, e na 
sala da cPl no Prédio da PMsa, das 8:00 às 12:00 horas.

advaldo rodrigues da silva
Pregoeiro

Protocolo: 696522
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTARÉM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM
secretaria MUNiciPaL de traBaLHo e assisteNcia sociaL

Portaria N° 069/2021 -
seMtras saNtarÉM, 23 de aGosto de 2021

coNstitUi a coMissÃo dE fiscaliZaÇÃo dE licitaÇÃo rEfErENtE a 
aQUisiÇÃo dE MatErial dE arMariNHo VisaNdo atENdEr as NEcEssi-
dadEs da sEcrEtaria MUNiciPal do traBalHo E assistÊNcia social-
sEMtras. a secretária Municipal de trabalho e assistência social, sra. cElsa 
Maria GoMEs dE Brito silVa, no uso de suas atribuições legais, conforme 
decreto nº006/2021, de 01 de janeiro de 2021, conferidas pela lei orgânica 
Municipal e em cumprimento ao disposto no art. 67 da lei nº 8.666/93 e 
alterações posteriores.
rEsolVE
art. 1° - constituir coMissÃo dE fiscaliZaÇÃo, em caráter permanente, 
formada pelos seguintes servidores:
Presidente: HElia carisE PEdroso PErEira - Matrícula nº 62690 - Psicóloga
1º Membro: faGNEr rocHa GoNÇalVEs - Matrícula nº 52614 - divisão de 
segurança alimentar.
2º Membro: racHEl GUiMarÃEs caMPos - Matrícula nº 83830 - assessora 
Polít. Pub. Mulheres.
art. 2° - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
art. 3° - revogam-se as disposições em contrário. dê-se ciência, cumpra-se, 
registre-se e publique-se. Publicado na secretaria Municipal de trabalho e as-
sistência social, aos vinte e três dias do mês de agosto de dois mil e vinte e um.

celsa Maria Gomes de Brito silva
secretária Municipal de trabalho e assistência social

dEc. 006/2021 - GaP/PMs
Protocolo: 696519

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ

.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 9/2021-002-Pe-srP

a Prefeitura Municipal de santo antônio do tauá, por intermédio da co-
missão Permanente de licitação, torna público que às 10h00min (dez horas) 
do dia 08 (oito) de setembro de 2021 (dois mil e vinte e um), realizará sessão 
pública no procedimento Pregão Eletrônico Nº 9/2021-002-PE-srP, visando a 
aQUisiÇÃo dE 01 VEÍcUlos Ultilitário do tiPo VaM, dE 16 (dezesseis) 
lUGarEs, PotÊNcia MÍNiMa dE 140 cV, Na cor BraNca, dE acordo coM 
o tErMo dE cooPEraÇÃo N° 892984/2019 cElEBrado ENtrE o MUNicÍ-
Pio dE saNto aNtÔNio do taUá E o MiNistÉrio da cidadaNia,  confor-
me Termo de Convênio, mediante especificações do edital e seus anexos e de 
acordo com o que determina a legislação vigente, a realizar-se através do sítio 
http://www.portaldecompraspublicas.com.br.
aBertUra: 08/09/2021 Às 10:00H
O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala 
da comissão Permanente de licitação, localizada na Praça alcides Paranhos, 
Nº 17, (altos)- centro - santo antônio do tauá no horário das 8:00hs ás 
12:00hs, a partir da publicação deste aviso até a data anterior aquela esti-
pulada para sua abertura, 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

Maria WaLdeLiria BitteNcoUrt da siLVa cei
Pregoeira

Protocolo: 696524

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo doMiNGos do caPiM
aViso de LicitaÇÃo PreGÃo PreseNciaL 

Para reGistro de PreÇos Nº 9/2021-00010
o Município de são domingos do capim através da Pregoeira, torna públi-
co o processo licitatório do tipo Menor Preço por item que versa sobre o rE-
Gistro dE PrEÇos Para fUtUra E EVENtUal coNtrataÇÃo dE EMPrE-
sa EsPEcialiZada EM sErViÇos dE forNEciMENto E traNsPortE dE 
Massa asfáltica, MatEriais, fErraMENtas E EQUiPaMENtos, taPa dE 
BUraco: PrEParo do local coM PEdras E/oU dEriVados( coNsistE 
EM PrEENcHiMENto do BUraco oU dEPrEssÃo dE forMa a MElHorar 
a BasE E diMiNUir a QUaNtidadE dE Massa asfáltica) E MÃo dE oBra 
EsPEcialiZada, VisaNdo atENdEr as NEcEssidadEs da PrEfEitUra 
MUNiciPal do MUNicÍPio dE sÃo doMiNGos do caPiM/Pa. 
a abertura será no dia 06/09/2021 às 10:00hs, na sala de reunião da comis-
são 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 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.

Maria JosÉ Bastos do aMaraL
PrEGoEira

data 25/08/2021
Protocolo: 696528

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

.

aViso de retiFicaÇÃo 
LicitaÇÃo: Pe/2021.031-PMsJa srP

Matéria publicada no doU-seção 3, Pág. 247 de 13/08/2021, referente 
ao: PE/2021.031-PMsJa srP. oNde se LÊ: 26/08/2021 ás 08:30h. 
Leia-se: 06/09/2021 ás 08:31h.
Matéria publicada no ioePa-ProtocoLo 693187, Pág. 142 de 17/08/2021, 
referente ao: PE/2021.031-PMsJa srP. oNde se LÊ: 26/08/2021 ás 08:30h. 
Leia-se: 06/09/2021 ás 08:31h.
Matéria publicada no JorNaL aMaZoNia, Pág. 4 de 16/08/2021, referen-
te ao: PE/2021.031-PMsJa srP. oNde se LÊ: 26/08/2021 ás 08:30h. 
Leia-se: 06/09/2021 ás 08:31h.

aViso de retiFicaÇÃo 
LicitaÇÃo: Pe/2021.032-PMsJa srP

Matéria publicada no doU-seção 3, Pág. 247 de 13/08/2021, referente ao: 
PE/2021.032-PMsJa srP. oNde se LÊ: 26/08/2021 ás 09:00h. 
Leia-se: 06/09/2021 ás 09:00h.


