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MaTToS, ESf. EdSoN MiGliolli, ESf. da Vila MaNdi, ESf. dr. aNToNio 
PorTUGal, ESf. caroliNa loPES da SilVa E ESf. SaNTaNa coNcEiÇÃo 
PUlGa, segundo quantitativos e demais condições estabelecidas neste Ter-
mo de referência e na Proposta de aquisição n°12835.008000/1200-03 do 
Ministério da Saúde.
abertura no dia 07/10/2021 ás 12:00hs.
cópia do Edital será obtida através do Portal da Transparência pmsaraguaia.
pa.gov.br/transparência,  www.portaldecompraspublicas.com.br, 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: 708873

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtaNa do araGUaia - Pa
aViso de LicitaÇÃo - rePUBLicada
Processo LicitatÓrio N°096/2021

toMada de PreÇos Nº 008/2021/seMed
objeto: contratação de empresa especializada na área de engenharia, para a 
conclusão das creches padrão fNdE - ProiNfÂNcia TiPo “B” E ENTorNo - 
Mi, localizadas no distrito de Barreira dos campos e distrito de Vila Mandi, no 
Município de Santana do araguaia - Pá. Nova data de abertura da sessão dia 
11/10/2021 ás 12h00min.
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
Presidente cPl

Protocolo: 708878
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.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo doMiNGos do caPiM
aVisos de LicitaÇÃo toMada de PreÇo Nº 2/2021-00008

o Município de são domingos do capim através da presidente da cPl, 
torna público a abertura de processo licitatório para, coNTraTaÇÃo dE EM-
PrESa ESPEcialiZada EM SErViÇoS dE ENGENHaria E coNSTrUÇÃo ci-
Vil, ViSaNdo a rEforMa E aMPliaÇÃo da EScola MUNiciPal iSaBEl 
cUNHa, localiZada Na coMUNidadE TaUari, EM aTENdiMENTo a dE-
MaNda da SEcrETaria dE EdUcaÇÃo do MUNiciPio dE SÃo doMiNGoS 
do caPiM/Pa, dE acordo coM ProJETo, MEMorial diScriTiVo E Pla-
NilHaS orÇaMENTáriaS QUE SÃo ParTES iNSEParáVEiS dESSE EdiTal. 
a abertura será no dia 11/10/2021 às 10:00 horas, na sala de reunião da 
comissão Permanente de licitação-cPl situada na avenida dr. lauro Sodré 
nº 206, bairro centro, São domingos do capim /Pá, com visita técnica nos 
dias, 05 e 06 de outubro de 2021, com horário de saída as 09:00 do prédio da 
Prefeitura, o edital está disponível no site do TcM e na Prefeitura Municipal, no 
horário das 08:00 ás 13:00h de segunda a sexta.

Maria Jose Bastos do aMaraL
PrESidENTE da cPl

daTa 19/01/2021
Protocolo: 708880
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO FÉLIX DO XINGU

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo FÉLiX do XiNGU - Pa
aViso de LicitaÇÃo

toMada de PreÇos 005/2021 - rePetiÇÃo
contratação de empresa para construção de pontes estaqueada de madeira 
em diversas regiões da zona rural do Município de São felix do Xingu- Pa. 
abertura: 19/10/2021 às 08h30m. EdiTal: departamento de licitações na 
sede da Prefeitura no Endereço: avenida 22 de março nº. 915 - centro no 
horário das 7h30m às 12h00m. e-mail licitação.pmsfx@hotmail.com

Joao cLeBer de soUsa torres
Prefeito Municipal de São félix do Xingu

Protocolo: 708884
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO FRANCISCO DO PARÁ

.

MUNicÍPio de sÃo FraNcisco do ParÁ
aViso de LicitaÇao

toMada de PreÇos Nº 002/2021
TP-PMSf-iNfra com objeto: contratação de empresa para serviço de cons-
trução de Quadra Poliesportiva coberta no Bairro almir Gabriel para atender o 
convênio SicoNV nº 899123/2020, operação nº 1071471-93 firmado junto a 

prefeitura municipal de São francisco do Pará, por meio da Secretaria Munici-
pal de infraestrutura. data de abertura:  13/10/2021 às 10h. retirar o Edital 
na Prefeitura Municipal de São francisco do Pará, departamento de licitação, 
valor do edital r$ 100,00 ou retirar de forma gratuita no site da Prefeitura e/
ou TcM-Pa. ordenador de despesas:

Marcos cesar Barbosa e silva
Prefeito Municipal de São francisco do Pará

Protocolo: 708888
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo MiGUeL do GUaMÁ
aViso de LicitaÇÃo 

a Prefeitura Municipal de são Miguel do Guamá, torna público abertura 
de Processo licitatório do tipo menor preço por item, na modalidade Pregão 
Eletrônico SrP nº 042/2021, cujo objeto é o registro de preços para futura 
e eventual contratação de empresa especializada em fornecimento de tubos 
de concreto armado e blocos vazados, para atender as necessidades da Se-
cretaria de infraestrutura e Urbanismo da Prefeitura municipal de São Miguel 
do Guamá/Pa.  a sessão de recebimento de propostas, análise e julgamento será 
em 07/10/2021 às 08:00 horas, por meio do endereço eletrônico www.compras-
governamentais.gov.br, UaSG:.980551, Edital e anexos: https://www.saomiguel-
doguama.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. 
eduardo sampaio Gomes Leite - Prefeito Municipal.

Protocolo: 708894
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE TOMÉ-AÇU

.

eXtrato de rescisÃo coNtratUaL
terMo de rescisÃo UNiLateraL ao coNtrato Nº 20212215 

PreGÃo eLetrÔNico N° 9/2021-2105001-srP
o Município de tomé açu - Pa, torna público, para conhecimento dos inte-
ressados que: cláUSUla PriMEira - fica rescindo, a partir de 31 de julho de 
2021, o contrato administrativo nº 20212215, para “contratação de empresa 
especializada para o fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis e não 
perecíveis, para atender aos alunos da rede municipal de ensino do município 
de Tomé-açu, conforme as diretrizes do Programa Nacional de alimentação 
Escolar (PNaE)”, no qual a empresa V SaNTaNa coMErcio dE ProdUToS 
aliMENTÍcioS lTda, cNPJ/Mf nº 05.946.184/0001-09, tinha por obriga-
ção o fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis, para 
atender aos alunos da rede municipal de ensino do município de Tomé-açu. 
cláUSUla SEGUNda - o motivo da rescisão contratual deve-se ao fato de 
que a empresa CONTRATADA vem injustificadamente descumprindo cláusulas 
contratuais deixando de fornecer os gêneros alimentícios perecíveis e não 
perecíveis, para atender aos alunos da rede municipal de ensino do município 
de Tomé-açu conforme acordado, por diversos dias e em diversos períodos, 
bem como, por injustificadamente requerer reequilíbrio do contrato, causan-
do diversos transtornos à população e a administração Pública. cláUSUla 
TErcEira - a rescisão contratual em questão encontra amparo no disposto 
aos artigos nº 77, 78, inciso ii, 79, inciso i, da lei 8.666/93 e cláusula Sexta 
do contrato originário.  Parágrafo Único: fica concedido o prazo de 5 (cinco) 
dias úteis, a contar da intimação do ato, para que a pessoa jurídica da em-
presa V SaNTaNa coMErcio dE ProdUToS aliMENTÍcioS lTda, em face 
da decisão tomada, apresente suas razões e motivos, em forma de recurso, 
respeitando assim o contraditório e a ampla defesa, com base no art. 109, 
inciso i, alínea “e”, da lei federal nº 8.666/1993. cláUSUla QUarTa - Por se 
tratar de inexecução total do contrato, onde além das penalidade contratuais 
inseridas na cláusula decima sexta do contrato originário, há também regras 
licitatórias consagradas nos artigos nº 38, 87 e 88 da lei nº 8.666/93 que 
devem ser apuradas em procedimento próprio denominado de Procedimento 
Sancionatório. Notifique a Procuradoria Municipal para que apresente parecer 
jurídico quanto da abertura de processo administrativo para apurar as faltas 
e arbitrar penalidades a empresa contratada. cláUSUla QUiNTa - fica elei-
to o foro da comarca de Tomé-açu/Pa para dirimir as dúvidas ou questões 
oriundas do presente Termo de rescisão. E, assim sendo, assina o presente 
instrumento, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que produza seus 
jurídicos e legais efeitos.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo PreseNciaL Nº 9/2021-0309001-srP

o Município de tomé açu, torna público aos interessados que às 09:00 
horas, do dia 07 de outubro de 2021, realizará sessão pública na modalida-
de Pregão nº 9/2021-0309001-SrP, na forma PrESENcial pelo Sistema de 
registro de Preços, cujo objeto consiste em: rEGiSTro dE PrEÇoS Para 
EVENTUal E fUTUra coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada  Para 
PrESTaÇÃo dE SErViÇoS coMPlEToS dE BorracHaria E VUlcaNiZa-
ÇÃo NoS VEÍcUloS aUToMoTorES E MaQUiNárioS EM GEral da froTa 
oficial do MUNicÍPio dE ToMÉ aÇU E  fUNdoS MUNiciPaiS, na sala da 
comissão Permanente de licitação, localizada na Praça Três Poderes nº 738, 
Bairro: centro, Tomé açu/Pa. o Edital e seus anexos encontram-se à disposi-
ção dos interessados na sala da comissão Permanente de licitação, localizada 
na Praça Três Poderes nº 738, Bairro: centro, Tomé açu/Pa, de segunda a 


