
 diário oficial Nº 34.693  109 Quinta-feira, 09 DE SETEMBRO DE 2021

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo doMiNGos do caPiM
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo PreseNciaL Para reGistro de PreÇos Nº 9/2021-00026
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 fUtUra E EVENtUal coNtrataÇÃo dE 
EMPrESa ESPEcialiZada EM SErViÇo dE locaÇÃo dE GrUPo GEra-
dor MÓVEl coM dESlocaMENto, oBJEtiVaNdo atENdEr aS NEcESSi-
dadES da SEcrEtaria dE adMiNiStraÇÃo E fiNaNÇaS do MUNicÍPio 
dE SÃo doMiNGoS do caPiM/Pa. a abertura será no dia 22/09/2021 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 transparência desta municipalidade e no mural de licitações do tcM.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo doMiNGos do caPiM
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo PreseNciaL Para reGistro de PreÇos Nº 9/2021-00014
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 fUtUra E EVENtUal coNtrataÇÃo dE 
PESSoa fÍSica oU JUrÍdica Para EXEcUtar SErViÇoS dE locaÇÃo 
dE aParElHaGEM, carro SoM PEQUENo PortE E SErViÇoS dE Pro-
PaGaNda VolaNtE E fiXa, ViSaNdo atENdEr aS NEcESSidadES da 
PrEfEitUra MUNiciPal E dEMaiS SEcrEtariaS do MUNicÍPio dE SÃo 
doMiNGoS do caPiM/Pa. a abertura será no dia 21/09/2021 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 trans-
parência desta municipalidade e no mural de licitações do tcM.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo doMiNGos do caPiM
aViso de LicitaÇÃo 

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 22/09/2021 às 14:00hs, 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.

Maria Jose Bastos do caMaraL 
PrEGoEira

data 08/09/2021
Protocolo: 701906

.
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO FRANCISCO DO PARÁ

.

MUNicÍPio de sÃo FraNcisco do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo

UasG 980547 - PreGÃo eLetrÔNico 
Nº 028/2021-Pe-PMsF-edUcaÇÃo

com objeto: contratação de empresa de aluguel de veículos para prestar 
serviços de transporte Escolar, para atender a rede Municipal e Estadual 
de Ensino de São francisco do Pará - Pa. data de abertura: 22/09/2021 as 
08h30min, através do www.comprasnet.gov.br. o edital estará disponível 
no www.comprasnet.gov.br, site da Prefeitura e/ou Portal do tcM/Pa.

Genilson alessandro souza de Nazaré
Secretaria Municipal de Educação

Protocolo: 701907
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE TERRA ALTA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de terra aLta
aViso de LicitaÇÃo Fracassada 

Prefeitura Municipal de terra alta/Pa, torna público que não houve 
licitante habilitado/classificado na sessão pública do Pregão Eletrônico Nº 
0003/2021 PMta (SrP), realizada no dia 22/07/2021, às 09:30h, horário 
de Brasília, cujo objeto é a “registro de Preços Que objetiva a contratação 
de pessoa jurídica para a locação de veículos terrestre (automóveis sedan, 
hatch caminhões e máquinas pesadas) em caráter eventual e continuado, 
para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de terra alta/Pa e 
Secretarias”. a licitação foi declarada fracaSSada. elinaldo Matos da 
silva - Prefeito.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 008/2021 

objeto: registro de preços que objetiva a contratação de pessoa jurídica 
para a locação de veículos terrestre (automóveis sedan, hatch caminhões e 
máquinas pesadas) em caráter eventual e continuado, para atender as ne-
cessidades da Prefeitura Municipal de terra alta/Pa e Secretarias. abertu-
ra: 16/09/2021, às 09h30min. local: www.portaldecompraspublicas.com.
br/. elinaldo Matos da silva - Prefeito

Protocolo: 701908
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE TRAIRÃO

.

PreFeitUra MUNiciPaL de trairÃo
aViso de LicitaÇÃo

a Prefeitura Municipal de trairão usando de suas atribuições legais 
vem através de seu pregoeiro deivide da Silva cruz tornar público os ex-
tratos de edital conforme abaixo:
PreGÃo eLetrÔNico (srP) N° 040/2021PMt-Pe-srP, tipo Menor 
Preço por item, Modo de disputa aberto. objeto: rEGiStro dE PrEÇoS 
Para fUtUra coNtrataÇÃo dE EMPrESa Para aQUiSiÇÃo dE EQUiPa-
MENtoS Para atENdEr aS NEcESSidadES da SEcrEtaria MUNiciPal 
dE oBraS E SErViÇoS UrBaNoS, NoS SErViÇoS dE MaNUtENÇÃo E 
coNSErVaÇÃo doS BENS PÚBlicoS, iNfraEStrUtUra E MaNUtENÇÃo 
daS ViaS UrBaNaS E rUraiS. data da abertura: 21/09/2021 Horário: 
08:00hrs (horário de Brasília-df).
integra do Edital no site www.portaldecompraspublicas.com.br, departa-
mento de licitações na sede da Prefeitura no Endereço: avenida fernando 
Guilhon nº s/n - Bela Vista no horário das 08h00m às 14h00m. Município 
de trairão. deivide da silva cruz, Pregoeiro.

Protocolo: 701909

PreFeitUra MUNiciPaL de trairÃo
aViso de LicitaÇÃo

a Prefeitura Municipal de trairão usando de suas atribuições legais 
vem através de seu pregoeiro deivide da Silva cruz tornar público os ex-
tratos de edital conforme abaixo:
PreGÃo eLetrÔNico (srP) N° 043/2021PMt-Pe-srP, tipo Menor 
Preço por item, Modo de disputa aberto. objeto: rEGiStro dE PrEÇoS 
Para fUtUra coNtrataÇÃo dE EMPrESa Para aQUiSiÇÃo dE VEÍcUlo 
MotociclEta, ZEro QUiloMEtro, ciliNdrada 109,1 cc, tiPo oHc, 
MoNociliNdro 4 tEMPoS, arrEfEcido a ar, Para atENdEr a SEcrE-
taria MUNiciPal dE oBraS E SErViÇoS UrBaNoS do MUNiciPio dE 
trairÃo-Pa. data da abertura: 21/09/2021 Horário: 11:00hrs (horário 
de Brasília-df).
integra do Edital no site www.portaldecompraspublicas.com.br, departa-
mento de licitações na sede da Prefeitura no Endereço: avenida fernando 
Guilhon nº s/n - Bela Vista no horário das 08h00m às 14h00m. Município 
de trairão. deivide da silva cruz, Pregoeiro.

Protocolo: 701910
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE VITÓRIA DO XINGU

.

PreFeitUra MUNiciPaL de VitÓria do XiNGU
eXtrato de PriMeiro terMo aditiVo de 
coNtrato adMiNistratiVo Nº. 088/2021
PreGÃo PreseNciaL srP 012/2021-PMVX

PartES: coNtrataNtE - MUNicÍPio dE VitÓria do XiNGU (PrEfEi-
tUra MUNiciPal dE VitÓria do XiNGU) - cNPJ: 34.887.935/0001-53, 
contrato administrativo nº 088/2021; coNtratada: carValHo coNS-
trUÇÕES E coNSUltoria EirEli - cNPJ: 14.962.428/0001-20; oBJEto: 
locação de Veículos e Máquinas Pesadas; JUStificatiVa: acréscimos de 
25% serviços adicionais e de valor r$: 731.100,00 conforme art. 65, inci-
so i, alínea “b” § 1° da lei federal nº 8.666/93 e suas alterações; assina-
tura do termo aditivo: Vitória do Xingu/Pa, 30/07/2021.

Protocolo: 701911
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eMPresariaL
.

deNdÊ do ParÁ s.a. 
torna público que requereu à SEMMa/Santa Bárbara do Pará a renovação 
da lar nº20/2020 p/ cultura de ciclo longo da fazenda Paricatuba-denpa-
sa i, mun. de Santa Bárbara do Pará, sob o protocolo nº32/2021.

Protocolo: 701912


