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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 00051/2021
o município de são domingos do capim através da pregoeira, torna pú-
blico 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 coNTraTaÇao dE EMPrESa Para PrESTaÇao dE SErViÇo 
dE MaNUTENÇao E aQUiSiÇao dE PEÇaS dE VEicUloS aUToMoTiVoS 
EM aTENdiMENTo a dEMaNda da SEcrETaria dE aSSiSTENcia Social 
do MUNiciPio dE SÃo doMiNGoS do caPiM/Pa. a data do recebimento e 
abertura das propostas e documentos de habilitação será no dia 25/11/2021 
às 11:00 horas no sistema comprasnet. o edital estará disponível nos sites: 
https://saodomingosdocapim.pa.gov.br/categoria/licitacoes/ e www.com-
prasnet.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 00052/2021
o município de são domingos do capim através da pregoeira, torna pú-
blico 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 cESTaS BáSicaS Para forNEciMENTo aS faMÍ-
liaS EM SiTUaÇÃo dE VUlNEraBilidadE Social aTENdidaS PElo craS 
- cENTro dE rEfErÊNcia da aSSiSTÊNcia Social, dE acordo coM a 
lEi fEdEral Nº 8.842/93,EM aTENdiMENTo a SEcrETaria dE aSSiSTÊN-
cia Social do MUNicÍPio dE SÃo doMiNGoS do caPiM/Pa. a data do 
recebimento e abertura das propostas e documentos de habilitação será no 
dia 25/11/2021 às 08:00 horas no sistema comprasnet. o edital estará dispo-
nível 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 domin-
gos 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 12/11/2021
Protocolo: 727974
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO FÉLIX DO XINGU

.

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

PreGÃo eLetrÔNico 093/2021 - srP
reGistro de PreÇo Para FUtUra e eVeNtUaL aQUisiÇÃo de GÊNeros 
de aLiMeNtaÇÃo, coPa E coZiNHa E MaTErial dE liMPEZa E ProdUToS 
dE HiGiENiZaÇÃo, aTENdENdo aS SEcrETariaS: SEMaPlaN, SEMaGoV, 
SEMfi, SEMTUr, SEMEl, SEMcUlT, SEMaGri, SEMUrB e SEMoB. abertura: 
26/11/2021 às 09 h30m. EdiTal: departamento de licitações na sede da 
Prefeitura no Endereço: avenida 22 de março nº. 915 - centro no horário 
das 7h30m às 12h00m. e-mails licitação.pmsfx@hotmail.com; https://www.
portaldecompraspublicas.com.br/18/; https://www.sfxingu.pa.gov.br/web.

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

Protocolo: 727975
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo GeraLdo do araGUaia-Pa
Processo: dispensa nº. 7/2021-070. Prazo de Vigência 10.11.2021 a 
10.11.2022.
contratante: Prefeitura Mul. de são Geraldo do araguaia, cNPJ: 
10.249.241/0001-22. objeto: locação de software e licença de uso anual de 
sistema especifico de identificação civil. Dotação Orçamentária: 2.006. Con-
tratada (o): Empresa de Tecnologia da inf. E com. do Estado do Pará - Pro-
dEPa, cNPJ: 05.059.613/0001-18, cT nº 20210298, valor 4.525,56. funda-
mento legal: art. 24, inciso XVi, da lei 8.666/93. São Geraldo do araguaia 
- Pa, 10 de novembro de 2021. Ordenador (a) de Despesas, Jefferson 
douglas Jesus oliveira.

terMo de ratiFicaÇÃo
Processo: dispensa nº 7/2021-070, ratiFico por este termo a dispen-
sa de licitação fundamentada no art. 24, inciso XVi, da lei 8.666/93, para a 
Locação de software e licença de uso anual de sistema especifico de identifica-
ção civil. raTifico, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das licitações, 
determinando que se proceda à publicação do devido extrato. São Geraldo 
do araguaia - Pa, 10 de novembro de 2021. ordenador (a) de despesas, 
Jefferson Douglas Jesus Oliveira.

Protocolo: 727976
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

.

aViso de LicitaÇÃo: 
PreGÃo eLetrÔNico Nº Pe/2021.042-PMsJa srP

a Prefeitura Municipal de são João do araguaia-Pá, comunica aos inte-
ressados que realizará no dia 26/11/2021, às 08:30h (horário de Brasília), 
licitação sob modalidade Pregão Eletrônico Nº PE/2021.042-PMSJa SrP, tipo 
menor preço por item, objeto: aTa dE rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra 
aQUiSiÇÃo dE diSco rEcorTado 26X6,0, Para aTENdEr a PrEfEiTU-
ra dE SÃo JoÃo do araGUaia-Pa. o edital estará disponível nos sítios do 
(https://www.portaldecompraspublicas.com.br), https://saojoaodoaraguaia.
pa.gov.br/categoria/licitacoes/, Mural de licitações do TcM-Pa e pelo e-mail 
licitacaosja@hotmail.com.

aViso de LicitaÇÃo: 
PreGÃo eLetrÔNico Nº Pe/2021.047-PMsJa srP

a Prefeitura Municipal de são João do araguaia-Pá, comunica aos inte-
ressados que realizará no dia 26/11/2021, às 08:40h (horário de Brasília), 
licitação sob modalidade Pregão Eletrônico Nº PE/2021.047-PMSJa SrP, tipo 
menor preço por item, objeto: aTa dE rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra 
coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para rEaliZacao dE fESTiVidadES E EVEN-
ToS, locaÇÃo dE SiSTEMa dE  SoM , ilUMiNaÇÃo,  Palco, TElÃo lEd, 
BaNHEiroS QUÍMicoS, GErador dE ENErGia, E oUTroS EQUiPaMENToS 
E MaTEriaiS NEcESSárioS ao USo EM EVENToS E NaS fESTiVidadES a 
SErEM rEaliZadoS PEla SEcrETaria, fUNdoS E PrEfEiTUra MUNiciPal 
dE Sao Joao do araGUaia -Pa. o edital estará disponível nos sítios do 
(https://www.portaldecompraspublicas.com.br), https://saojoaodoaraguaia.
pa.gov.br/categoria/licitacoes/, Mural de licitações do TcM-Pa.
ronis da silva amorim-Pregoeiro

Protocolo: 727977
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo MiGUeL do GUaMÁ
eXtratos de reGistros de PreÇos 

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 040/2021 
objeto: registro de preços para futura e eventual contratação de empre-
sa especializada no fornecimentos de serviços gráficos, objetivando aten-
der as demandas das Secretarias, fundos municipais da Prefeitura Munici-
pal de São Miguel do Guamá/Pa. Vigência: 12 meses. data da assinatura: 
14/10/2021. contratante: Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá, 
cNPJ nº: 05.193.073/0001-60; contratada: coMUNiQUE EirEli, cNPJ: 
38.211.297/0001-07, valor total r$ 3.333.823,27 (três milhões, trezentos e 
trinta e três mil, oitocentos e vinte e três e vinte e sete centavos).

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 031/2021. 
objeto: registro de preço para futura e eventual aquisição de equipamentos 
e suprimentos de informática para atender a Prefeitura Municipal, Secretarias 
e fundos do município de fundos do município de São Miguel do Guamá/Pa. 
Vigência: 12 meses. data da assinatura: 30/09/2021. contratante: Prefeitura 
Municipal de São Miguel do Guamá, cNPJ nº: 05.193.073/0001-60. contra-
tada: VS delgado comercio Eireli, valor total de r$ 591.053,29 (quinhentos e 
noventa e um mil, cinquenta e três reais e vinte e nove reais), 4U digital co-
mercio E Serviços Eireli, valor total r$ 19.782,00 (dezenove mil, setecentos e 
oitenta e dois reais), B TEc comercio Eletronico ltda valor r$ 13.890,00 (tre-
ze mil, oitocentos e noventa), Belpará comercio ltda, valor r$ 296.956,69 
(duzentos e noventa e seis mil, novecentos e cinquenta e seis reais e sessenta 
e nove centavos), cleber Nascimento da rosa Epp, valor r$ 55.460,00(cin-
quenta e cinco mil, quatrocentos e sessenta reais) comercial flex Eireli, valor 
r$ 8.100,48(oito mil, cem reais e quarenta e oito centavos), coNcEPT Servi-
ços de instalações Elletricas Eireli-Me valor r$ 40.305,55 (quarenta mil, tre-
zentos e cinco reais e cinquenta e cinco centavos, EGc comercio E atacadista 
de informatica E Eletronico Eireli, valor r$ 4.495,98 (quatro mil, quatrocentos 
e noventa e cinco reais e noventa e oito centavos) Ederson cunha de Sousa-
comercio de informatica, valor r$ 12.524,12 (doze mil, quinhentos e vinte e 
quatro reais e doze centavos) Enedina dos Santos araujo 69960739287 ME, 
valor r$ 64.438,92(sessenta e quatro mil, quatrocentos e trinta e oito reais e 
noventa e dois centavos), Marcos S Biudes Eireli, valor r$ 133.104,00 (cento 
e trinta e três mil, cento e quantro reais), Minas Soluções Em impressão 
ltda, valor r$ 88.500,00 (oitenta e oito mil e quinhentos reais) Quality ata-
cado Eireli, valor r$ 67.717,31 (sessenta e sete mil, setecentos e dezessete 
reais e trinta e um centavos) r N Baltazar comercio de informática valor r$ 
82.052,00 (oitenta e dois mil e cinqueta e dois reais) S & K informática ltda 
valor r$ 71.550,00 (setenta e um mil, quinhentos e cinquenta reais) Sanet 
comercio E Serviços de informática ltda valor r$ 159.516,61, T.J. comercio 


