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PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM - seMsa
Portaria Nº 139/2021 - 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 744/2021 - GaP/
PMs, de 22 de Março de 2021 e em cumprimento ao disposto no art. 67 da lei 
n.º 8.666/93 e alterações posteriores,
dEcidE:
art. 1º. Nomear os servidores abaixo designados como agentes fiscalizadores 
dos contratos referentes à: instalação e Montagem de Pontos lógicos Para as 
Unidades Básicas de saúde da floresta e Maracanã, todos pertencentes à secre-
taria Municipal de saúde de santarém/Pa. titular: diego Pinho caldeira Matrícu-
la: 59580, cPf nº 001.020.962-01e rG 5666653-ssP/Pa, servidor da sEMsa. 
suplente: Michel loureiro da conceição - Matrícula: 82262, cPf nº 082.786.857-
03 e rG 1504562 sP/Pa, servidor da sEMsa.
art. 2º. Esta portaria entra em vigor a contar da data de sua assinatura até 
quando for revogada.
art. 3º. Esta Portaria produz seus efeitos na data de sua publicação, revogadas todas 
as disposições em contrário. Registre-se, publique-se, dê-se ciência e cumpra-se. 
santarém/Pa, de 17 de setembro de 2021. Vânia Maria azevedo Portela - se-
cretária Municipal de saúde/decreto nº 744/2021 - GaP/PMs.

Protocolo: 706321

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo doMiNGos do caPiM
aVisos de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 00046/2021
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 coNtrataÇÃo dE EM-
PrEsa Para a aQUisiÇÃo dE EPi (EQUiPaMENto dE ProtEÇÃo iNdiVidUal), 
Para atENdEr as NEcEssidadEs da sEcrEtaria dE saÚdE dE sÃo doMiN-
Gos do caPiM, data do recebimento e abertura das propostas e documentos 
de habilitação será no dia 30/09/2021 às 09:00 horas no sistema comprasnet. 
o edital estará disponível nos sites: https://saodomingosdocapim.pa.gov.br/ca-
tegoria/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 sodré, nº 206, cen-
tro, 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

data 20/09/2021

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo doMiNGos do caPiM
aVisos de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 00045/2021
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 PrEÇo Para fUtUra E EVENtUal 
aQUisiÇÃo dE MatErial dE coNsUMo ProVENiENtE do rEcUrso Pro-
GraMa diNHEiro dirEito Na Escola-PddE, VisaNdo o atENdiMENto das 
Escolas da rEdE PÚBlica MUNiciPal, dUraNtE o aNo lEtiVo dE 2021, 
atraVÉs da sEcrEtaria MUNiciPal dE EdUcaÇÃo dE sÃo doMiNGos do 
caPiM-Pa., data do recebimento e abertura das propostas e documentos de ha-
bilitação será no dia 30/09/2021 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: 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 do-
mingos 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

data 20/09/2021

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo doMiNGos do caPiM
eXtrato de coNtrato

coNtrato Nº: 20210494 oriGEM: toMada dE PrEÇos Nº 2/2021-00007 
coNtrataNtE: PrEfEitUra MUNiciPal dE sÃo doMiNGos do caPiM coN-
tratada(o): E do s da s PEiXoto EirEli-EPP oBJEto: contratação de
empresa especializada em serviços de engenharia e construção civil, visando a 
construção do centro de referencia da assistência Social (CRAS), em atendi-
mento a demanda da secretaria de administração e finanças do Município de 
são domingos do capim/Pa.Valor total: r$ 374.048,96 (trezentos e setenta 
e quatro mil, quarenta e oito reais e noventa e seis centavos) ProGraMa dE 
traBalHo: Exercício 2021 atividade 0504.154510032.1.009 construção de pré-
dio público próprio , Classificação econômica 4.4.90.51.00 Obras e Instalações, 
subelemento 4.4.90.51.99, no valor de r$ 374.048,96   ViGÊNcia: 14 de se-
tembro de 2021 a 31 de março de 2022 data da assiNatUra: 14 de setembro 
de 2021.

Maria Jose Bastos do aMaraL 
PrEGoEira

data 20/09/2021
Protocolo: 706322
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PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL 
de sÃo GeraLdo do araGUaia

aViso de eXtrato da ata de reGistro de PreÇos
Pregão Presencial srP Nº. 9/2021-025, ata de reGistro de Pre-
Ços Nº 017/2021. oBJEto: rEGistro dE PrEÇos para futura e eventual 
aquisição e confecção de serviços gráficos. Prazo de Vigência: 12 meses. Con-
tratante: Prefeitura Mul de são Geraldo do araguaia, cNPJ: 10.249.241/0001-
22, contratada (s): PrEMiEr Grafica E coMUNicaÇÃo VisUal ltda, cNPJ: 
08.415.088/0001-14 com o valor total de 306.637,00; J LIRA DE SOUZA GRA-
fica E PUBlicidadE EirEli, cNPJ: 33.916.092/0001-03, com o valor total de 
181.325,0. são Geraldo do araguaia - Pa, 10 de setembro de 2021, ordenador 
(a) de despesas, Jefferson Douglas Jesus Oliveira.

PreFeitUra MUNiciPaL de 
sÃo GeraLdo do araGUaia-Pa

PreGÃo PreseNciaL Nº. 9/2021-028
Órgão: PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo GeraLdo do araGUaia
Objeto: Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de hotela-
ria. data, Hora, local: 30/09/2021 às 09h00min na sala da cPl da Prefeitura 
Mul de são Geraldo do araguaia/Pa. contato fone (94) 99231 2699. Edital e 
informações: das 08:00h as 14:00h, no mesmo endereço supra, fornecido ao 
interessado que se identificar. Edital disponível ainda para download no portal 
da transparência PMSAGA, site: http://www.saogeraldodoaraguaia.pa.gov.br e 
portal do tcM/Pa, site: https://www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes. 
são Geraldo do araguaia - Pa, 16 de setembro de 2021. Pregoeiro - adir 
carrafa - cPL - PMsaGa.

PreFeitUra MUNiciPaL de 
sÃo GeraLdo do araGUaia-Pa

Processo: inexigibilidade nº. 6/2021-007. Prazo de Vigência 01.02.2021 
a 31.12.2021.
contratante: Prefeitura Mul de são Geraldo do araguaia, cNPJ: 10.249.241/0001-
22. Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de softwares e licença de 
uso de sistemas de gestão pública nas áreas de contabilidade pública. dotação 
orçamentária: 2.006, 2.024 e 2.060. contratada (o): Balsamo serviços de infor-
mação Eireli, cNPJ: 05.854.252/0001-00, ct nº 20210033, valor 51.590,00, ct 
nº 20210034, valor 22.220,00, ct nº 20210035, valor 22.220,00. fundamento 
legal: art. 25, inciso ii da lei 8666/93 e suas posteriores alterações. são Geraldo 
do araguaia - Pa, 01 de fevereiro de 2021. ordenador (a) de despesas, Jef-
ferson douglas Jesus oliveira.

terMo de ratiFicaÇÃo
Processo: inexigibilidade nº 6/2021-007, ratiFico por este termo 
a inexigibilidade de Licitação fundamentada no art. 25, inciso ii da lei 
8666/93 e suas posteriores alterações, para a contratação da empresa: Balsamo 
serviços de informação Eireli, referente a contratação de empresa para forneci-
mento de softwares e licença de uso de sistemas de gestão pública nas áreas de 
contabilidade pública. ratifico, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das 
licitações, determinando que se proceda à publicação do devido extrato. são Ge-
raldo do araguaia - Pa, 01 de fevereiro de 2021. ordenador (a) de despesas, 
Jefferson Douglas Jesus Oliveira

Protocolo: 706323
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PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

.

aViso de LicitaÇÃo: 
PreGÃo eLetrÔNico Nº Pe/2021.036-FMe srP

o Fundo Municipal de educação de são João do araguaia-Pá, comunica aos 
interessados que realizará no dia 30/09/2021, às 08:00h (horário de Brasília), 
licitação sob modalidade Pregão Eletrônico Nº PE/2021.036-fME srP, tipo menor 
preço por Item, objeto: ATA DE REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA AQUISICAO 
dE GENEros aliMENticios EM fUNcao da MaNUtENcao do ProGraMa 
NacioNal dE aliMENtacao Escolar- PNaE dE sÃo JoÃo do araGUaia. 
o edital estará disponível nos sítios do (https://www.portaldecompraspublicas.
com.br), https://saojoaodoaraguaia.pa.gov.br/categoria/licitacoes/, Mural de Li-
citações do tcM-Pa e pelo e-mail licitacaosja@hotmail.com.

aViso de LicitaÇÃo: 
PreGÃo eLetrÔNico Nº Pe/2021.037-FMs

o Fundo Municipal de saúde de são João do araguaia-Pá, comunica aos 
interessados que realizará no dia 30/09/2021, às 08:30h (horário de Brasília), li-
citação sob modalidade Pregão Eletrônico Nº PE/2021.037-fMs, tipo menor pre-
ço por Item, objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN-
tE Para EQUiPar o HosPital MUNiciPal Mario MartiNs, coM rEcUrso 
oriUNdo da EMENda ParlaMENtar - ProPosta Nº 12133.001000/1210-02. 
o edital estará disponível no sítio do https://www.portaldecompraspublicas.com.
br, Mural de Licitações do TCM-PA, https://saojoaodoaraguaia.pa.gov.br/catego-
ria/licitacoes/ e pelo e-mail licitacaosja@hotmail.com


