
 diário oficial Nº 34.532  61 Quinta-feira, 25 DE MARÇO DE 2021

EstADo Do PARÁ
PREfEituRA MuNiciPAL DE PARAuAPEBAs
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20210054
oriUNda do PregÃo eletrôNico Nº 8/2020-061PMP
Parte: MUNicÍPio de ParaUaPebas - estado do Pará.
finalidade: que terá por objeto, registro de Preços para aquisição eventual 
de testes rápidos através da metodologia de imunocromatografia, destina-
do à detecção qualitativa específica de lgG e lgM do COVID-19 podendo ser 
utilizado em amostras de sangue total, soro e plasma com resultado em 
até 15 (quinze) minutos e teste rápido qualitativo por imunocromatografia 
para detecção de antígenos de sars-cov-2 em amostras de swab naso-
faringe e/ou orofaringe com resultado em até 15 (quinze) minutos, para 
atender demandas da secretaria Municipal de saúde, conforme planilha, 
no Município de Parauapebas, no estado do Pará
Prazo de vigência da ata de registro de Preços: 12 (doze) meses, contados a 
partir de sua assinatura conforme PregÃo eletrôNico Nº 8/2020-061PMP
fonte de recursos: PrefeitUra MUNiciPal de ParaUaPebas
Preços: os preços estão registrados nos termos das propostas vencedoras 
do PregÃo eletrôNico Nº 8/2020-061PMP, conforme abaixo:
empresa: oNcosette distribUidora  de  MedicaMeNtos  ltda;  
c.N.P.j.  nº  33.608.937/0001-01, estabelecida à rUa jUraMeNto Nº252, 
Paraiso, belo Horizonte Mg, representada neste ato pelo sr(a). WeNdel 
edUardo cardoso, c.P.f. nº 979.608.376-00.
iteM 00003
valor total r$ 8.634,60
obs: este extrato  encontra-se  na integra no site da Prefeitura. 
www.parauapebas.pa.gov.
Parauapebas, 01 de fevereiro de 2021

Protocolo: 639147
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PLACAS

.

PREfEituRA MuNiciPAL DE PLAcAs
ExtRAtos DE coNtRAtos. CONTRATO Nº: 20210016; origeM: 
PregÃo Nº 005/2020-contratante: Prefeitura Municipal de Placas contra-
tada (o) viação ouro e Prata objeto: contratação de empresa Para forne-
cimento de Passagem terrestre intermunicipal. valor total: r$ 626.792,00 
(seiscentos e vinte e seis mil setecentos e noventa e dois reais); vigência: 
04 janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021; data da assinatura: 04 
janeiro de 2021. leila raquel Possimoser - Prefeita. 
CONTRATO Nº: 20210143; origeM: PregÃo Nº 005/2021-contra-
tante: fundo Municipal de saude contratada (o) licita rio comercio 
de Maquinas e equipamentos ltda objeto: aquisição de equipamento e 
Material Permanente Para rede de frio: Uma camara Para conservação 
de Hemoderivados/Imuno/Termolábeis, Afim de Criar Uma Sala de Equi-
pamentos de refrigeração, Proposta de aquisição de equipamento/Ma-
terial Permanente Nº. da Proposta: 12566.342000/1190-03 - Ministério 
da saúde. valor total: r$ 14.799,80 (quatorze mil setecentos e noventa 
e nove reais e oitenta centavos); vigência: 16 março de 2021 a 31 de 
dezembro de 2021; data da assinatura: 16 de março de 2021. gilberto 
bianor dos santos Paiva - sec. Mun. de saúde de Placas.
CONTRATO Nº: 20210044; origeM: PregÃo Nº 017/2020-con-
tratante: fundo Municipal de assistencia social contratada (o) j K 
ferreira informatica eireli Me  objeto aquisição de suprimento,Mat 
erial e equimpamento de informatica Para atender as Necessidades 
do fundo de assistencia social valor total: r$ 1.585.073,42 (um mi-
lhão quinhentos e oitenta e cinco mil a setenta e três reais e quarenta 
e dois centavos); vigência: 04 janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 
2021; data da assinatura: 04 de janeiro de 2021. erika cristina alves 
de jesus - secretaria Municipal de assistencia social
CONTRATO Nº: 20210133; origeM: PregÃo Nº 019/2020-contra-
tante: fundo Municipal de Meio ambiente  contratada (o) auto 4x4 
serviços de Peças automotivas ltda epp objeto: Prestação de serviço 
de locação de veiculos e Maquinas Pesadas Para atender a demanda 
do Meio ambiente.. valor total: r$ 86.500,00 (oitenta e seis mil e 
quinhentos reais); vigência: 01 Março de 2021 a 31 de dezembro de 
2021; data da assinatura: 01 Março de 2021.
CONTRATO Nº: 20210035; origeM: PregÃo Nº 008/2020-con-
tratante: fundo Municipal de Meio ambiente  contratada (o) e g dos 
santos Produções - Me objeto: contratação de Prestação de serviço e 
locação de equipamentos Para realização de eventos No Município de 
Placas. valor total: r$ 1.125,000 (um mil cento e vinte e cinco reais); 
vigência: 25 fevereiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021; data da 
assinatura: 25 de fevereiro de 2021.
CONTRATO Nº: 20210066; origeM: PregÃo Nº 019/2020-contra-
tante: fundo Municipal de Meio ambiente  contratada (o) amazonia 
Negócios Consultoria e Serviços Ltda  Objeto: Prestação de Serviço 
de locação de veiculos eMaquinas Pesadas Para atender a demanda 
do Meio ambiente. valor total: r$ 86.440,00 (oitenta e seis mil e 
quatrocentos e quarenta reais); vigência: 25 fevereiro de 2021 a 31 
de dezembro de 2021; data da assinatura: 25 de fevereiro de 2021

CONTRATO Nº: 20210049; origeM: PregÃo Nº 017/2020-contratan-
te: fundo Municipal de Meio ambiente  contratada (o) j K ferreira infor-
matica eireli Me  objeto aquisição de suprimento,Mat erial e equimpamen-
to de informatica Para atender as Necessidades do fundo de Meio ambien-
te valor total: r$ 296.352,24 (duzentos e noventa e seis mil trezentos e 
cinquenta e dois reais e vinte e quatro centavos); vigência: 25 fevereiro de 
2021 a 31 de dezembro de 2021; data da assinatura: 25 de fevereiro de 
2021. jose Pereira ramalho - secretario de Meio ambiente. 

Protocolo: 639311
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA IZABEL DO PARÁ

.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021-PMSIP/SMS.
a Prefeitura Municipal de santa izabel do Pará, torna publico que rea-
lizará licitação objetivando aquisição de material de limpeza e higiene 
hospitalar, para atender a demanda da secretaria municipal de saúde do 
municipio de santa izabel do Pará; sessao PÚblica: 07 de abril 2021, 
às 09 hs, horário de brasília, www.comprasnet.gov.br. edital disponível: 
endereço eletrônico: http://www.comprasnet.gov.br (Uasg 455288) e 
tcM Pa – informações e-mail: pregoeiropmsip@gmail.com.
rosinaldo ferreira de freitas
Pregoeiro cPl/PMsiP.

Protocolo: 639367
ERRATA DE AVISO DE LICITAÇÃO PE N°003/2021 PMSIP.
ref. a PUblicaÇÃo do dia 24/03/2021 N°34.529 Pág 53.
oNDE sE Lê: sessao PÚblica: 05 de abril 2021, ás 14hs.
LEIA-SE: sessao PÚblica: 06 de abril 2021, as 14hs.
rosiNaldo ferreira de freitas
Pregoeiro cPl.

Protocolo: 639108
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTANA DO ARAGUAIA

.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA - PA
Aviso DE LicitAção
PROCESSO LICITATÓRIO N°016/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2021/SRP/FMS
www.portaldecompraspublicas.com.br
objeto: registro de Preços para futura e eventual aquisição de material de 
expediente para suprir as necessidades do fUNdo MUNiciPal de saÚde. 
abertura no dia 12/04/2021 ás 10:30hs.
Cópia do Edital será obtida através do e-mail licitacaopmsa@gmail.com, 
Portal da transparência pmsaraguaia.pa.gov.br/transparência, e sala da 
cPl no Prédio da PMsa, das 8:00 às 12:00 horas cel.: (94) 99113 9846.
advaldo rodrigues da silva
Pregoeiro

Protocolo: 639323
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTARÉM

.

PREfEituRA MuNiciPAL sANtARéM
PORTARIA Nº 007/2021 - NAF/SEMAG, DE 05/02/2021.
designar o servidor comissionado, alberto Portela de sousa, Para fis-
cal de contrato de empresa especializada na Prestação de serviços de 
diversas atividades laborais Para atender as Unidades administrativas 
da Prefeitura Municipal de santarém. o secretário Municipal de adminis-
tração e governo, no uso de suas atribuições legais, conforme decreto 
nº 012/2021 - gaP/PMs, de 01 de janeiro de 2021.
considerando o disposto no inciso ii do artigo 48 e artigo 67 da lei nº 
8.666/93, o dever de fiscalizar e acompanhar a execução do contrato;
Considerando que os Órgãos Públicos devem manter fiscal formalmente 
designado durante toda a vigência dos contratos celebrados pela entidade.
resolve:
art. 1º desigNar o servidor alberto Portela de sousa, matrícula, lotado 
no gabinete do Prefeito, vinculado à secretaria Municipal de administração 
e governo, para exercer a função de fiscal de coNtrato, de empresa 
especializada na prestação de serviços de diversas atividades laborais para 
atender as unidades administrativas da Prefeitura Municipal de santarém.
art. 2º desigNar como fiscal substituta a servidora adriaNa 
sHUtt, matricula 82898.
art. 3º esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. registre-
se, Publique-se e cumpra-se. gabinete do secretário Municipal de admi-
nistração e governo, em 05 de fevereiro de 2021. emir Machado de aguiar 
- sec. Mun. de administração e governo/decreto nº 012/2021 - gaP/PMs.


