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PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo doMiNGos do caPiM
aVisos de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 00061/2021
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 aQUiSiÇao dE iNSTrUMENTaiS, UTENSilioS E EQUiPaMENToS, 
TENdo EM ViSTa a aMPliaÇÃo E MElHoriaS NoS SErViÇoS da aTENÇao 
BaSica E HoSPiTal MUNiciPal EM aTENdiMENTo aS NEcESSidadES da 
SEcrETaria MUNiciPal dE SaUdE dE Sao doMiNGoS do caPiM/Pa. a 
data do recebimento e abertura das propostas e documentos de habilitação 
será no dia 20/12/2021 às 14:00 horas no sistema comprasnet. o edital es-
tará 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 Perma-
nente 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.

Maria Jose Bastos do aMaraL
PrEGoEira

daTa 06/12/2021
Protocolo: 738843

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO FÉLIX DO XINGU

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo FÉLiX do XiNGU - Pa
eXtrato de terMo aditiVo

Primeiro aditivo ao contrato Nº 20210076, que objetiva a alteração contra-
tual no valor de r$ 69.418,80 (sessenta e nove mil, quatrocentos e dezoito 
reais e oitenta centavos), nos termos do NÃo aPlicáVEl, da lei federal nº 
8.666/93, passando o contrato a ter o valor total de r$ 744.916,72 (sete-
centos e quarenta e quatro mil, novecentos e dezesseis reais e setenta e 
dois centavos). caroNa N° arP016/2021 - UNidaS VEicUloS ESPEciaiS 
S.a. - objeto: adESÃo a aTa dE rEGiSTro dE PrEÇoS Nº27/2020 dE 16 
dE NoVEMBro dE 2020 oriUNdo do PrEGÃo ElETrÔNico Nº 036/2020, 
ProcESSo 0012284-85.2020.8.8000, Para coNTraTaÇÃo dE EMPrESa 
ESPEcialiZada Na PrESTaÇÃo dE SErViÇoS dE locaÇÃo dE VEÍcU-
loS SEM MoToriSTa coM QUiloMETraGEM liVrE E SEM forNEciMEN-
To dE coMBUSTÍVEl Para TraNSPorTES. aTENdENdo aS SEcrETariaS: 
SEMUrB E SEMoB. contratante: PrEfEiTUra MUNiciPal dE SÃo fÉliX do 
XiNGU. Vigência: 10/11/2021 a 31/12/2021.

JoÃo cLeBer de soUZa torres
Prefeito Municipal

Protocolo: 738847

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo FÉLiX do XiNGU - Pa
eXtrato de terMo aditiVo

Primeiro aditivo ao contrato Nº 20210208, que objetiva a alteração con-
tratual no valor de r$ 286.458,80 (duzentos e oitenta e seis mil, quatrocentos 
e cinquenta e oito reais e oitenta centavos), nos termos do art. 65, inciso i, 
alínea ‘a’, da lei federal nº 8.666/93, passando o contrato a ter o valor total 
de r$ 2.162.662,08(dois milhões, cento e sessenta e dois mil, seiscentos e 
sessenta e dois reais e oito centavos). PE038/2021 - SrP - diPara diSTri-
BUidora ParaENSE dE aUTo PEcaS lTda - objeto: rEGiSTro dE PrEÇo 
Para fUTUra E EVENTUal aQUiSiÇÃo dE PEÇaS, acESSÓrioS, fErra-
MENTaS, PNEUS E MaTErial PErMaNENTE Para VEÍcUloS E MaQUiNaS 
PESadaS, Para aTENdEr aS NEcESSidadES daS SEcrETariaS: SEMoB 
e SEMUrB. contratante: PrEfEiTUra MUNiciPal dE SÃo fÉliX do XiNGU. 
Vigência: 24/11/2021 a 31/12/2021.

JoÃo cLeBer de soUZa torres
Prefeito Municipal

Protocolo: 738849
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SOURE

.

PreFeitUra MUNiciPaL de soUre
aVisos de LicitaÇÃo 

toMada de PreÇo Nº 004/2021-tP
a Prefeitura Municipal de soure, Torna Público a Todos os interessados ao 
Processo licitatório Que Tem como objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE 
ENGENHaria Para coNSTrUÇÃo dE UMa PraÇa Na 7ª rUa do MUNicÍPio 
dE SoUrE/Pa, coNforME ProJETo BáSico, PlaNilHa orÇaMENTaria, 
croNoGraMa fiSico-fiNaNcEiro E MEMorial dEScriTiV. a abertura 
será no dia 28/12/2021, as 08:00 horas na sala de licitações localizada na 
sede da Prefeitura Municipal, 2ª rua, s/no - centro - Soure/Pa, informações 
e- mail: sourelicitacao@gmail.com.

PreFeitUra MUNiciPaL de soUre
aViso de LicitaÇÃo - 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 064/2021-Pe/srP
a Prefeitura Municipal de soure-Pa, torna público a todos os interessados 
ao processo licitatório que tem como rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra E 
EVENTUal coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para o forNEciMENTo dE UTEN-
SilioS dE coZiNHa Para coMPoSiÇÃo do KiT dE MErENda EScolar, 
ViSaNdo aTENdEr aS NEcESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal dE EdU-
caÇÃo do MUNiciPio dE SoUrE/Pa. a abertura será no dia 20/12/2021 as 
08:00 horário de Brasília. o Edital e seus anexos estão disponíveis em www.por-
taldecompraspublicas.com.br informações e-mail: pregoeirosoure@gmail.com.

PreFeitUra MUNiciPaL de soUre
aViso de LicitaÇÃo - 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 065/2021-Pe/srP
a Prefeitura Municipal de soure-Pa, torna público a todos os interessados 
ao processo licitatório que tem como rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra E 
EVENTUal locaÇÃo dE VEicUloS lEVES E PESadoS, ViSaNdo aTENdEr 
aS NEcESSidadES da PrEfEiTUra MUNiciPal dE SoUrE/Pa. a abertura 
será no dia 20/12/2021 as 11:30 horário de Brasília. o Edital e seus ane-
xos estão disponíveis em www.portaldecompraspublicas.com.br informações 
e-mail: pregoeirosoure@gmail.com.

PreFeitUra MUNiciPaL de soUre
aViso de LicitaÇÃo - 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 066/2021-Pe/srP
a Prefeitura Municipal de soure-Pa, torna público a todos os interessados 
ao processo licitatório que tem como rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra E 
EVENTUal aQUiSiÇÃo dE VEicUlo TiPo Micro-ÔNiBUS, ViSaNdo aTENdEr 
aS NEcESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal dE EdUcaÇÃo do MUNiciPio 
dE SoUrE/Pa. a abertura será no dia 20/12/2021 as 15:00 horário de Brasília. 
o Edital e seus anexos estão disponíveis em www.portaldecompraspublicas.com.
br informações e-mail: pregoeirosoure@gmail.com.

PreFeitUra MUNiciPaL de soUre
aViso de LicitaÇÃo - 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 067/2021-Pe/srP
a Prefeitura Municipal de soure-Pa, torna público a todos os interessados 
ao processo licitatório que tem como rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra E 
EVENTUal aQUiSiÇÃo dE cadEira dE rodaS, ViSaNdo aTENdEr aS NEcES-
SidadES da SEcrETaria MUNiciPal dE aSSiSTENcia Socialdo MUNiciPio 
dE SoUrE/Pa. a abertura será no dia 20/12/2021 as 17:30 horário de Brasília. 
o Edital e seus anexos estão disponíveis em www.portaldecompraspublicas.com.
br informações e-mail: pregoeirosoure@gmail.com.

PreFeitUra MUNiciPaL de soUre
aViso de LicitaÇÃo - 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 068/2021-Pe/srP
a Prefeitura Municipal de soure-Pa, torna público a todos os interessados 
ao processo licitatório que tem como rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra 
E EVENTUal aQUiSiÇÃo dE EQUiPaMENToS E MaTEriaiS PErMaNENTES 
oriUNdo dE EMENda, ViSaNdo aTENdEr aS NEcESSidadES da SEcrE-
Taria MUNiciPal dE SaÚdE do MUNiciPio dE SoUrE/Pa. a abertura será 
no dia 21/12/2021 as 08:00 horário de Brasília. o Edital e seus anexos estão 
disponíveis em www.portaldecompraspublicas.com.br informações e-mail: 
pregoeirosoure@gmail.com.

Protocolo: 738855
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE URUARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de UrUarÁ
aViso de LicitaÇÃo

PUBLica PreGÃo eLetrÔNico Nº 9/2021-00051 
Processo adMiNistratiVo Nº 9202151 

oBJeto: aquisição de gêneros alimentícios, utensílios domésticos e materiais 
de limpeza para suprir a demanda das Secretarias e fundos Municipais da 
Prefeitura de Uruará. data da abertura: 20 de dezembro de 2021. Horário 
09 horas local: www.portaldecompraspublicas.com.br. o edital encontra-se 
disponível no endereço rua 15 de novembro nº 526, nos dias úteis, no horário 
das 08 às 12 horas e portal do TcM/Pa.

Protocolo: 738859
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ParticULares
.

serViÇo sociaL do traNsPorte – sest
UNidade B 77 - MaraBÁ/Pa

aViso de LicitaÇÃo
ato coNcorrÊNcia Nº 020/2021

o sest – serviço social do transporte comunica aos interessados que reali-
zará concorrência para contratação de empresa especializada em controle de 
pragas e vetores, desinsetização, desratização e descupinização, bem como 
limpeza e desinfecção de cisterna e caixas d’agua, pelo período de 12 meses, 
conforme especificado em edital e seus anexos. . O recebimento dos envelo-


