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Conforme Termo de Compromisso Com PAC 2 e Especificações Constantes 
Nas Planilhas em anexo. data da assinatura do distrato: 25.01.2021. 
davi Xavier de Moraes - Prefeito Municipal

eXtrato de rescisÃo aMiGÁVeL
coNtrato Nº20190239. oriGeM: toMada de PreÇo Nº 2/2019-101051. 
contratante: Prefeitura Municipal de Prainha. contratada(o): r Pires Vie-
gas comer. e Serv. de obras de alvenaria Eireli, cNPJ: 29.347.498/0001-
45. objeto: Seleção e contratação de Pessoa Jurídica do ramo Pertinente, 
Especializada Para conclusão de obra remanescente de uma creche Pro
-infância - tipo 1 - localizada na Vilade Boa Vista do cuçari no Municipio 
de Prainha, Conforme Termo de Compromisso Com PAC 2 e Especifica-
ções constantes nas planilhas em anexo. data da assinatura do distrato: 
25.01.2021. davi Xavier de Moraes - Prefeito Municipal

Protocolo: 701902

.

.

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 ElEtrÔNico Nº 0045/2021, para rEGiStro dE PrE-
ÇoS Para fUtUra E EVENtUal coNtrataÇÃo dE EMPrESa Para rEcU-
PEraÇÃo dE ViaS UrBaNaS coM rEcaPEaMENto E taPa-BUraco coM 
MaSSa aSfaltica, oBJEtiVaNdo atENdEr aS NEcESSidadES da PrE-
fEitUra MUNiciPal dE SaNta BárBara do Pará/Pa. a Sessão de rece-
bimento de propostas, análise e julgamento será no dia 21 de setembro de 
2021 por meio do endereço eletrônico: www.comprasgovernamentais.gov.
br, UaSG: 980369, às 09:00hs. Edital e anexos: https://santabarbara.pa.
gov.br/,www.comprasgovernamentais.gov.br, UaSG: 980369; 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.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 0039/2021, para rEGiStro dE PrEÇoS 
Para fUtUra E EVENtUal coNtrataÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada 
EM MaNUtENÇÃo dE aSSENtoS dE ÔNiBUS, oBJEtiVaNdo atENdEr aS 
NEcESSidadES da SEcrEtaria MUNiciPal dE EdUcaÇÃo dE SaNta 
BárBara do Pará. a Sessão de recebimento de propostas, análise e jul-
gamento será no dia 21 de Setembro de 2021 por meio do endereço ele-
trônico: www.comprasgovernamentais.gov.br, UaSG: 980369, às 11:00hs. 
Edital e anexos: https://santabarbara.pa.gov.br/,www.comprasgoverna-
mentais.gov.br, UaSG: 980369; Portal tcM/Pa; Setor de licitações: rodo-
via augusto Meira filho, KM 17, S/Nº, Sala de licitações, horário 08:00hs 
às 12:00hs, cplsantabarbara2021@gmail.com.

rivelino Lopes de sousa
Pregoeiro Municipal

Protocolo: 701903

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA IZABEL DO PARÁ

.

eXtrato de ata de reGistro de PreÇo Nº 007/2021 PMsiP- reF.
ao PreGÃo eLetrÔNico srP N°020/2021.

objeto: registro de Preços para a contratação de empresa especializa-
da na prestação de serviço de coleta, transporte, tratamento e destina-
ção final de resíduos de serviços de saúde (Lixo Hospitalar) para período 
de 12 (doze) meses, Empresa registrada: E. M. c. lEÃo PrEStaÇÃo dE 
SErViÇoS EirEli, com cNPJ Nº 1.189.910/0001-80; Valor global: r$ 
567.000,00 (Quinhentos e sessenta e sete mil reais); Vigência da ata: 12 
meses a partir da data da assinatura. data de assinatura: 08 de setembro 
2021. ordenador: Maria JosÉ dos saNtos assUNÇÃo – secreta-
ria Municipal de saúde.

Protocolo: 701492

aViso de HoMoLoGaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 024/2021-PMsiP- sMs

oBJEto: aQUiSiÇÃo dE EQUiPaMENtoS E diSPoSitiVoS tEcNolÓGi-
coS Para a iNforMatiZaÇÃo daS EQUiPES dE atENÇÃo PriMária À 
SaÚdE (aPS), BEM coMo, aS dEMaiS UNidadES E SErViÇoS dE SaÚdE 
da rEdE MUNiciPal, QUE dEVErÃo ofErtar atENdiMENto UtiliZaN-
do oS dadoS caPtadoS JUNto aoS USUárioS do SUS, traNSMiti
-loS dE forMa aUtoMática ao MiNiStÉrio da SaÚdE atraVÉS do 
SiStEMa dE ProNtUário ElEtrÔNico do cidadÃo-PEc E do SiSaB; 
EMPrESa HoMoloGada: GardEliNE GErENciaMENto E tEcNoloGia 
EirEli, com cNPJ Nº 14.136.037/0001-56; Valor global: r$ 587.494,70 
(quinhentos oitenta e sete mil, quatrocentos noventa e quatro reais e se-
tenta centavos); data da Homologação: 31/08/2021; ordenador: EVaN-
dro BarroS WataNaBE, Prefeito Municipal de Santa izabel do Pará.

rosinaldo Ferreira de Freitas
PrEGoEiro/PMSiP.

Protocolo: 701423

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTARÉM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM
secretaria MUNiciPaL de edUcaÇÃo

retiFicaÇÃo
aViso de LicitaÇÃo

coNcorrÊNcia PÚBLica nº 002/2021 - seMed
A Secretaria Municipal de Educação COMUNICA a retificação da publicação 
realizada no dia 06/09/2021 no Diário Oficial da União, edição nº 169, 
pagina 225; no Jornal folha de São Paulo no dia 04/09/2021 e no diário 
Oficial do Estado, edição nº 34.692, pag. 120, no dia 08/09/2021. 
onde se lê: data de abertura: 07 de outubro de 2021, leia-a se: data de 
abertura:13 de outubro de 2021.

Protocolo: 701904

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtareM
secretaria MUNiciPaL de Meio aMBieNte - seMMa

Portaria iNterNa 54/2021
desiGNa serVidor(a) MUNiciPaL Para FiscaL de coNtrato da 
secretaria MUNiciPaL de Meio aMBieNte de saNtarÉM.
o Secretário Municipal de Meio ambiente de Santarém/Pa, João antônio 
Paiva de albuquerque, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo 
decreto 7/2021 GaP/PMS:
resoLVe: 
art. 1º designar o servidor SEBaStiÃo roNildo aMoriM da coSta, ma-
tricula nº 63.613, lotado na Secretaria Municipal de Meio ambiente - SEMMa, 
para exercer a função de fiscal de contrato que tem por objeto a coNtrata-
ÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Para PrEStaÇÃo dE SErViÇoS Na Ma-
NUtENÇÃo PrEVENtiVa E corrEtiVa (carGa dE GáS, liMPEZa GEral E 
HiGiENiZaÇÃo, lUBrificaÇÃo dE Motor VENtilador), iNclUiNdo tro-
ca dE PEÇaS/aQUiSiÇÃo dE coMPrESSor E EQUiPaMENtoS dE cENtraiS 
dE ar Para atENdEr aS NEcESSidadES da SEcrEtaria MUNiciPal dE 
MEio aMBiENtE - SEMMa E ÓrGÃoS a Ela ViNcUladoS.
Art. 2º - Para fiscal substituto fica designado o seguinte servidor:  HELIO 
BENtES Mota, matricula 49.944.
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando 
revogada a portaria 012/2020.
dÊ ciÊNcia. cUMPra-SE. Santarém, 08 de setembro de 2021.

JoÃo aNtÔNio PaiVa de aLBUQUerQUe
Secretário Municipal de Meio ambiente

Protocolo: 701938
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo doMiNGos do caPiM
aVisos de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 00043/2021
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 aQUiSiÇÃo dE MatE-
riaiS dE USo MÉdico HoSPitalar E corrElatoS Para SUPriMENto daS 
dEMaNdaS do HoSPital MUNiciPal dE SÃo doMiNGoS do caPiM. a data do 
recebimento e abertura das propostas e documentos de habilitação será no dia 
21/09/2021 às 08:00 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 domingos do capim/
Pa, cEP: 68635-000, nos dias úteis, no horário de 07:00hs às 13:00hs a partir 
da data da publicação.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo doMiNGos do caPiM 
aVisos de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 00044/2021
o município de são domingos do capim através da pregoeira, torna públi-
co o processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico-SrP do tipo me-
nor preço por item que versa sobre o rEGiStro dE PrEÇoS Para fUtUra 
E EVENtUal aQUiSiÇÃo dE MEdicaMENtoS iNJEtáVEiS E NÃo iNJEtá-
VEiS Para SUPriMENto daS dEMaNdaS do HoSPital MUNiciPal dE 
SÃo doMiNGoS do caPiM E dEMaiS SErViÇoS MUNiciPaiS dE SaÚdE. 
a data do recebimento e abertura das propostas e documentos de habilita-
ção será no dia 22/09/2021 às 08:00 horas no sistema comprasnet. o edi-
tal 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 So-
dré, 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

data 08/09/2021
Protocolo: 701905


