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AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2021 PMSIP-SMS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE HOSPITALAR, PARA ATENDER A
DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO
PARÁ; EMPRESA HOMOLOGADA: T. O. PINHEIRO COMERCIO DE MERCADORIAS EIRELI com
CNPJ Nº 32.724.354/0001-75; Valor global: R$ 120.134,80 (cento e vinte mil, cento e trinta
e quatro reais e oitenta centavos); Data da Homologação: 18/05/2021.

EVANDRO BARROS WATANABE
Prefeito

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2021 PMSIP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
LICENCIAMENTO DE SOFTWARE POR PRAZO DETERMINADO (LOCAÇÃO) DESTINADO A
SOLUÇÕES DE SOFTWARE INTEGRADA, CUJO OBJETIVO DIRETO É PROMOVER O
GERENCIAMENTO DA GESTÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ;
EMPRESA HOMOLOGADA: GOVTI CONEXAO E SOLUCAO EIRELI, com CNPJ Nº
04.568.900/0001-90; Valor global: R$ 161.000,00 (cento e sessenta e um mil reais); Data da
Homologação: 19/04/2021.

EVANDRO BARROS WATANABE
Prefeito

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2021 PMSIP- SEMTEPS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS
E SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
TRABALHO E PROMOÇÃO - SEMTEPS; EMPRESA HOMOLOGADA: M E DE OLIVEIRA SILVA,
com CNPJ Nº 12.162.842/0001-29; Valor global: R$ 268.450,00 (duzentos sessenta e oito
mil, quatrocentos e cinquenta reais); Data da Homologação: 18/05/2021.

EVANDRO BARROS WATANABE
Prefeito

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2021 PMSIP- SEMTEPS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE (01) VEÍCULO TIPO VAN, PARA ATENDER A SECRETARIA DE
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIO 894171/2019- MINISTÉRIO DA
CIDADANIA; EMPRESA HOMOLOGADA: AUTO 4X4 SERVICO E COMERCIO DE PECAS
AUTOMOTIVAS LTDA, COM CNPJ Nº 12.965.774/0001-36; VALOR GLOBAL: R$ 261.000,00
(DUZENTOS E SESSENTA E UM REAIS); DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 21/04/2021.

EVANDRO BARROS WATANABE
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Extrato da Ata de Registro de Preço 005/2021, oriunda do Pregão Eletrônico nº 003/2021,
para Registro de Preço Para Futura Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as
necessidades do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, no Município de Santa
Maria do Pará/Pa.. Vencedoras: B J Barbosa Comercio e Serviços Eireli CNPJ:
33.471.717/0001-70. Valor R$ 939.838,00(novecentos e trinta e nove mil, oitocentos e
trinta e oito reais). L Costa E G Ramos da Silva - Ltda CNPJ: 33.724.724/0001-37. Valor R$:
59.508,20 (cinquenta e nove mil, quinhentos e oito reais e vinte centavos). Vigência:
20/05/2021 a 21/05/2022.

EXTRATOS DE CONTRATOS

INEXIGIBILIDADE Nº 6/2021-0001. Objeto: Contratação de empresa para prestação de
serviços contínuos técnicos especializados em assessoria e consultoria jurídica para atender
as necessidades da Prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará. Contratada: Eudes Neri
Sociedade Individual de Advocacia, - CNPJ: 08.563.922/0001-19. CONTRATO: 20210025.
Valor Total: R$ 420.000,00 (quatrocentos e vinte mil reais). Assinatura: 08/01/2021.

INEXIGIBILIDADE Nº 6/2021-0002. Objeto: Contratação de empresa para prestação de
serviços contínuos técnicos especializados em assessoria e consultoria contábil, financeira,
orçamentária, patrimonial, visando atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde
e Fundo Municipal de Educação do Município de Santa Maria do Pará. Contratada: Wh
Assessoria e Consultoria Ltda - CNPJ: 21.756.037/0001-14. CONTRATO: 20210028 / Valor
Total: R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais). Data de Assinatura: 20 de Janeiro de
2021.

INEXIGIBILIDADE Nº 6/2021-0002. Objeto: Contratação de empresa para prestação de
serviços contínuos técnicos especializados em assessoria e consultoria contábil, financeira,
orçamentária, patrimonial, visando atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde
e Fundo Municipal de Educação do Município de Santa Maria do Pará. CONTRATADA: WH
Assessoria e Consultoria Ltda - CNPJ: 21.756.037/0001-14. CONTRATO: 20210029. Valor
Total: R$ 108.000,00 (cento e oito mil reais). Data de Assinatura: 20 de janeiro de
2021.

INEXIGIBILIDADE Nº 6/2021-0003. Objeto: Contratação de serviços técnicos em assessoria
e consultoria na área de licitações e contratos para atender as necessidades da Comissão
Permanente de licitação do Município de Santa Maria do Pará. Contratada: Carvalho de
Lima Sociedade Individual de Advocacia, CNPJ: 29.285.081/0001-03. CONTRATO: 20210035.
Valor Total: R$ 204.000,00 (duzentos e quatro mil reais). Assinatura: 08/01/2021.

INEXIGIBILIDADE Nº 6/2021-0004. Objeto: Contratação de empresa para serviço de
hospedagem, gerenciamento e controle de site, incluindo: diagnóstico e levantamento dos
problemas atuais em relação a transparência pública, escolha de serviços responsáveis,
conforme a lei de acesso à informação (lei 12.527/2011) e a lei de transparência (lc
131/2009) seguindo as exigências dos tribunais de contas, ministério público e outros para
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração do Município de Santa
Maria do Pará/PA. Contratada: J S Vieira Assessoria e Sistemas, CNPJ: 23.700.166/0001-16.
CONTRATO: 20210040. Valor Total: R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais). Ass.
15/01/2021.

INEXIGIBILIDADE Nº 6/2021-0005. Objeto: Contratação de empresa para prestação de
serviços de assessoria e consultoria em convênios, contratos de repasses e projetos de
captação de recursos à Prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará e Fundos Municipais.
Contratada: D J R Santos, - CNPJ: 19.856.884/0001-09. CONTRATO: 20210077. Valor Total:
R$ 66.000,00 (sessenta e seis mil reais). Data de Assinatura: 05 de fevereiro de 2021.

INEXIGIBILIDADE Nº 6/2021-0005. Objeto: Contratação de empresa para prestação de
serviços de assessoria e consultoria em convênios, contratos de repasses e projetos de
captação de recursos à Prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará e Fundos Municipais.
Contratada: D J R Santos, CNPJ: 19.856.884/0001-09. CONTRATO: 20210078. Valor Total: R$
33.000,00 (trinta e três mil reais). Data de Assinatura: 05 de fevereiro de 2021.

INEXIGIBILIDADE Nº 6/2021-0005. Objeto: Contratação de empresa para prestação de
serviços de assessoria e consultoria em convênios, contratos de repasses e projetos de
captação de recursos à Prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará e Fundos Municipais.
Contratada: D J R Santos, CNPJ: 19.856.884/0001-09. CONTRATO: 20210079. Valor Total: R$
44.000,00 (quarenta e quatro mil reais). Data de Assinatura: 05 de fevereiro de 2021.

INEXIGIBILIDADE Nº 6/2021-0006. Objeto: Contratação de empresa especializada em
fornecimento de licença de uso de sistema de informática (Software), em orçamento
público e contabilidade pública (Geração do TCM/PA) com transparências pública de dados
prevista pela lei complementar nº 131/2009 (lei da transparência) e lei 12.527/2011(lei de
acesso à informação), licitações, patrimônio e almoxarifado e gestor de notas fiscais em
atendimento a ação nº 4/2018 da estratégia nacional de combate a corrupção e a lavagem
de dinheiro (ENCCLA), em atendimento as necessidades da Prefeitura e Fundos Municipais
do Município de Santa Maria do Pará/Pa. Contratada: SP Automação Serviços e Produtos
de Informatica Ltda - CNPJ: 02.288.268/0001-04. CONTRATO: 20210044. Valor Total: R$
60.000,00 (sessenta mil reais). Data de Assinatura: 15 de janeiro de 2021.

INEXIGIBILIDADE Nº 6/2021-0007. Objeto: Contratação de empresa especializada em
fornecimento de licença de uso de sistema de informática (software), para gestão de folha
de pagamento e controle de pessoal, que atenda às solicitações exigidas pelos órgãos de
controle, INSS, Receita Federal do Brasil, Caixa Econômica Federal e outros, e Geração de
Rais, DIRF, MANAND, GEFIP, Contra-Cheques on-line e geração de arquivos de prestação de
contas em atendimento as necessidades da Prefeitura Municipal de Santa Maria do
Pará/Pa. Contratada: Layout Informática Proc. de Dados S/S Ltda CNPJ: 73.807.711/0001-
46. CONTRATO: 20210038. Valor Total: R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais). Ass.
02/03/2021.

INEXIGIBILIDADE Nº 6/2021-0008. Objeto: Contratação de empresa para prestação de
serviços contínuos técnicos especializados em assessoria e consultoria contábil, financeira,
orçamentária, patrimonial, visando atender as necessidades do Fundo Municipal de
Assistência Social, Fundo Municipal de Meio Ambiente e Prefeitura Municipal do Município
de Santa Maria do Pará. Contratada: IM da Costa Consultoria e Auditoria Contábil e
Tributária CNPJ: 40.256.832/0001-98. CONTRATO: 20210051. Valor Total: R$ 140.000,00
(cento e quarenta mil reais). Data de Assinatura: 24/03/2021.

INEXIGIBILIDADE Nº 6/2021-0008. Objeto: Contratação de empresa para prestação de
serviços contínuos técnicos especializados em assessoria e consultoria contábil, financeira,
orçamentária, patrimonial, visando atender as necessidades do Fundo Municipal de
Assistência Social, Fundo Municipal de Meio Ambiente e Prefeitura Municipal do Município
de Santa Maria do Pará. Contratada: IM da Costa Consultoria e Auditoria Contábil e
Tributária CNPJ: 40.256.832/0001-98. CONTRATO: 20210052. Valor Total: R$ 60.000,00
(sessenta mil reais). Data de Assinatura: 24/03/2021.

INEXIGIBILIDADE Nº 6/2021-0008. Objeto: Contratação de empresa para prestação de
serviços contínuos técnicos especializados em assessoria e consultoria contábil, financeira,
orçamentária, patrimonial, visando atender as necessidades do Fundo Municipal de
Assistência Social, Fundo Municipal de Meio Ambiente e Prefeitura Municipal do Município
de Santa Maria do Pará. Contratada: IM da Costa Consultoria e Auditoria Contábil e
Tributária CNPJ: 40.256.832/0001-98. CONTRATO: 20210053. Valor Total: R$ 60.000,00
(sessenta mil reais). Data de Assinatura: 24/03/2021.

DISPENSA Nº 7/2021-00001. Objeto: Aquisição de câmara para conservação de
hemoderivados/imuno/termolábeis, para armazenamento de vacina utilizada na
imunização contra covid-19, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de
Saúde. Contratada: Casmed Comercio de Art. Medicos Hospit e Medic - Ltda, CNPJ:
07.332.016/0001-40. CONTRATO: 20210001. Valor Total: R$ 24.700,00 (vinte e quatro mil,
setecentos reais). Data de Assinatura: 25/01/2021.

DISPENSA Nº 7/2021-00002. Objeto: Aquisição de combustível para atender as
necessidades urgentes da Prefeitura, Secretarias e Fundos Municipais de Santa Maria do
Pará até a contratação por meio de instauração de regular processo licitatório. Contratada:
Posto Belém - Brasilia Ltda, CNPJ: 10.867.017/0001-02. CONTRATO: 20210030. Valor Total:
R$ 168.220,00 (cento e sessenta e oito mil, duzentos e vinte reais). Assinatura:
28/01/2021.

DISPENSA Nº 7/2021-00002. Objeto: Aquisição de combustível para atender as
necessidades urgentes da Prefeitura, Secretarias e Fundos Municipais de Santa Maria do
Pará até a contratação por meio de instauração de regular processo licitatório. Contratada:
Posto Belém - Brasilia Ltda, CNPJ: 10.867.017/0001-02. CONTRATO: 20210031. Valor Total:
R$ 16.600,00 (dezesseis mil, seiscentos reais). Assinatura: 28/01/2021.

DISPENSA Nº 7/2021-00002. Objeto: Aquisição de combustível para atender as
necessidades urgentes da Prefeitura, Secretarias e Fundos Municipais de Santa Maria do
Pará até a contratação por meio de instauração de regular processo licitatório. Contratada:
Posto Belém - Brasilia Ltda, CNPJ: 10.867.017/0001-02. CONTRATO: 20210032; Valor Total:
R$ 11.980,00 (onze mil, novecentos e oitenta reais). Assinatura: 28/01/2021.

DISPENSA Nº 7/2021-00002. Objeto: Aquisição de combustível para atender as
necessidades urgentes da Prefeitura, Secretarias e Fundos Municipais de Santa Maria do
Pará até a contratação por meio de instauração de regular processo licitatório. Contratada:
Posto Belém - Brasilia Ltda, CNPJ: 10.867.017/0001-02. CONTRATO: 20210033. Valor Total:
R$ 66.700,00 (sessenta e seis mil, setecentos reais). Assinatura: 28/01/2021.

DISPENSA Nº 7/2021-00002. Objeto: Aquisição de combustível para atender as
necessidades urgentes da Prefeitura, Secretarias e Fundos Municipais de Santa Maria do
Pará até a contratação por meio de instauração de regular processo licitatório. Contratada:
Posto Belém - Brasilia Ltda, CNPJ: 10.867.017/0001-02. CONTRATO: 20210034. Valor Total:
R$ 67.920,00 (Sessenta e sete mil, novecentos e vinte reais). Assinatura: 28/02/2021.

DISPENSA Nº 7/2021-00004. Objeto: contratação de empresa para prestação de serviço de
locação de veículos leves e pesados, visando atender as necessidades urgentes da
Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Saneamento no que tange a limpeza de vias
públicas, Secretaria Municipal de Transportes referente a manutenção da secretaria e
Secretaria Municipal de Saúde com vista a atender aos paciente que fazem tratamento
fora do domicilio - TFD de Santa Maria do Pará até a contratação por meio de instauração
de regular processo licitatório. Contratada: Transporte Mirante do Trevo Eireli, CNPJ:
37.846.419/0001-79. CONTRATO: 20210036. Valor Total: R$ 240.600,00 (duzentos e
quarenta mil, seiscentos reais). Data de Assinatura: 14 de Janeiro de 2021.

DISPENSA Nº 7/2021-00004. Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço de
locação de veículos leves e pesados, visando atender as necessidades urgentes da
Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Saneamento no que tange a limpeza de vias
públicas, Secretaria Municipal de Transportes referente a manutenção da secretaria e
Secretaria Municipal de Saúde com vista a atender aos paciente que fazem tratamento
fora do domicilio - TFD de Santa Maria do Pará até a contratação por meio de instauração
de regular processo licitatório. Contratada: Transporte Mirante do Trevo Eireli, CNPJ:
37.846.419/0001-79. CONTRATO: 20210037. Valor Total: R$ 47.860,00 (quarenta e sete mil,
oitocentos e sessenta reais). Data de Assinatura: 14 de Janeiro de 2021.

DISPENSA Nº 7/2021-00005. Objeto: Aquisição de material de iluminação pública, em
caráter emergencial, visando a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras,
Urbanismo e Saneamento do Município de Santa Maria do Pará. Até a instauração regular
de processo licitatório. Contratada: Transporte Max Jean Alves Braga Materiais Eletricos
CNPJ: 24.148.913/0001-18. CONTRATO: 20210043. Valor Total: R$ 68.999,10 (Sessenta e
oito mil, novecentos e noventa e nove reais e dez centavos). Data de Assinatura:
01/03/2021.
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aViso de HoMoLoGaÇÃo PreGÃo 
eLetrÔNico Nº 09/2021 PMsiP- seMtePs

oBJETo: aQUiSiÇÃo dE (01) VEÍcUlo TiPo VaN, Para aTENdEr a 
SEcrETaria dE MUNiciPal dE aSSiSTÊNcia Social – coNVÊNio 
894171/2019- MiNiSTÉrio da cidadaNia; EMPrESa HoMoloGada: 
aUTo 4X4 SErVico E coMErcio dE PEcaS aUToMoTiVaS lTda, coM 
cNPJ Nº 12.965.774/0001-36; Valor GloBal: r$ 261.000,00 (dUZEN-
ToS E SESSENTa E UM rEaiS); daTa da HoMoloGaÇÃo: 21/04/2021; 
ordeNador: eVaNdro Barros WataNaBe, PreFeito MUNiciPaL 
de saNta iZaBeL do ParÁ.

Protocolo: 659541

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTANA DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtaNa do araGUaia - Pa
aViso de LicitaÇÃo rePUBLicada

Processo LicitatÓrio N°020/2021
PreGÃo eLetrÔNico Nº 014/2021/srP/PMsa

www.portaldecompraspublicas.com.br
objeto: registro de preços para futura e eventual aquisição de fornecimen-
to de gás GlP (13kg) e vasilhame de gás de cozinha, para suprir as neces-
sidades do fundo Municipal de assistência Social, Secretaria Municipal de 
Educação, Secretaria Municipal de administração e seus departamentos. 
licitação 1 vez fracaSSada, 1 vez deserto, com nova de abertura no dia 
10/06/2021 ás 08:00hs.
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.

advaldo rodrigues da silva
Pregoeiro

Protocolo: 660341

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtaNa do araGUaia - Pa
aViso de LicitaÇÃo

Processo LicitatÓrio N°037/2021
toMada de PreÇos Nº 001/2021/PMsa

objeto: contratação de empresa  especializada para implantação de 01 
(uma) ponte de concreto armado sobre o rio campo alegre, no Município 
de Santana do araguaia Pá, conforme o convenio n°008/2020 - SETraN. 
abertura da sessão no dia 15/06/2021 ás 14:00 hs.
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.

advaldo rodrigues da silva
Presidente cPl

Protocolo: 660342

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTARÉM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM
secretaria MUNiciPaL de edUcaÇÃo - seMed
eXtrato de Portaria de FiscaL de coNtrato

Portaria Nº 084/2021 - seMed
a Secretária Municipal de Educação, Sra. Maria JoSÉ Maia da SilVa, 
conforme decreto nº 005/2021, de 01 de janeiro de 2021. rESolVE: art. 
1º - Designar os servidores abaixo indicados para atuar como fiscais dos 
contratos celebrados entre a Secretaria Municipal de Educação e as Empre-
sas prestadoras de Serviços de Engenharia: SilVia raQUEl dE o. PiMEN-
TEl - crEa: 14096-d/Pa - divisão de Engenharia da SEMEd. art. 2º - Para 
fiscal substituto fica designado o seguinte servidor: FÁBIO ANDREY SOUZA 
MElo - crEa: 28961-d/Pa - divisão de Engenharia da SEMEd. art. 3º - 
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Protocolo: 660337

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO JOÃO DE PIRABAS

.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Para reGistro 

de PreÇos Nº 006/2021/srP 
objeto: registro de preço para aquisição de gêneros alimentícios para 
atender as necessidades da Prefeitura Municipal de São João de Pirabas 
junto as suas Secretarias Municipais, através do Sistema de registro de 
Preço. abertura: 09/06/2021 às 10h00min. integra do Edital e informa-
ções disponíveis no Setor de licitações e contratos - Prefeitura Municipal 
de São João de Pirabas, aV. Plácido Nascimento, n° 265 - centro - cEP: 

68.719-000, São João de Pirabas/Pa, das 8h às 12h de segunda a sex-
ta-feira. Poderá ser retirado gratuitamente no Portal da Transparência de 
São João de Pirabas/Pa (www.saojoaodepirabas.pa.gov.br) e no Portal dos 
Jurisdicionados (http://www.tcm.pa.gov.br) e Portal de compras Públicas 
(https://www.portaldecompraspublicas.com.br/).

Protocolo: 660343
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

.

aViso de LicitaÇÃo: 
PreGÃo eLetrÔNico Nº Pe/2021.023-PMsJa

a Prefeitura Municipal de são João do araguaia-Pá, comunica aos 
interessados que realizará no dia 09/06/2021, às 08:30h (horário de Bra-
sília), licitação sob modalidade Pregão Eletrônico Nº PE/2021.023-PMSJa 
SrP, tipo menor preço por item, objeto: aTa dE rEGiSTro dE PrEÇo 
Para fUTUra aQUiSiÇÃo dE BUEiroS Para aTENdEr aS SEcrETariaS 
E PrEfEiTUra MUNiciPal dE SÃo JoÃo do araGUaia. o edital estará 
disponível no sítio do (https://www.portaldecompraspublicas.com.br), Mu-
ral de licitações do TcM-Pa e pelo e-mail licitacaosja@hotmail.com.
ronis da silva amorim-Pregoeiro

Protocolo: 660345

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TOMÉ-AÇU

.

PreFeitUra MUNiciPaL de toMÉ aÇU
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico 9/2021-0305001 
o Município de tomé açu, torna público aos interessados que  o PrEGÃo 
9/2021-0305001, na forma Eletrônica pelo Sistema de registro de Preços, 
cujo objeto consiste em registro de Preços Para Eventual e futura contra-
tação de Empresa Especializada para o fornecimento de combustíveis, e 
Lubrificantes em Postos de Abastecimentos Próprio, de Forma Continua e 
fracionada, com Vistas ao atendimento das necessidades do Município de 
Tomé açu e seus respectivos fundos Municipais, terá sua data remarcada 
para o dia 08/06/2021, às 09:00, em virtude inconsistências nas informa-
ções do Portal de compras Públicas que poderiam comprometer as empre-
sas interessadas.o novo Edital e seus anexos encontram-se à disposição 
dos interessados na sala da comissão Permanente de licitação, localizada 
na Praça Três Poderes nº 738, Bairro:  centro, Tomé açu/Pa, de segunda a 
sexta feira, no horário das 8:00hs ás 14:00hs, a partir da publicação deste 
aviso, bem como poderá ser consultado ou retirado no Portal dos Jurisdi-
cionados do Tribunal de contas dos Municípios do Estado do Pará - TcM/Pa: 
www.tcm.pa.gov.br e no site http://www.portaldecompraspublicas.com.br. 
João Francisco dos santos silva - Prefeito Municipal em exercício.

Protocolo: 660348

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE URUARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de UrUarÁ
eXtrato de coNtrato

contrato nº 20217001; oriGEM: dispensa de licitação nº 7/2021-
00001; locaTária: PrEfEiTUra MUNiciPal dE UrUará; locador 
GEciValdo fErrEira dE oliVEira; oBJETo: locação de imóvel urbano 
localizado na rua Pedro alvares cabral, s/ nº, Uruará-Pará a ser utilizado 
no funcionamento das atividades administrativas da Junta Militar; Valor 
ToTal: r$ 9.600,00 (Nove Mil e Seiscentos reais). ViGÊNcia: 03/05/2021 
a 03/05/2022.

Protocolo: 660352

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE VIGIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de ViGia de NaZarÉ
aViso de PreGÃo PreseNciaL

o Município de Vigia de Nazaré, através da(o) Prefeitura Municipal de 
Vigia por intermédio da comissão de licitação, torna público que às  10:00 
horas do dia 11 de junho de 2021, fará realizar licitação na modalidade 
Pregão Eletrônico Nº 9/2021-009 -SrP - PE - PMVN, tipo menor preço, 
para contratação futura e eventual de empresa especializada na prestação, 
de forma contínua, de serviço de gerenciamento para o abastecimento de 
combustíveis, por meio de cartão magnético microprocessado (chip) ou 
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O início da terceira sema-
na de depoimentos na 
CPI da Covid deixou 

parlamentares satisfeitos com 
os rumos dos trabalhos. De um 
lado, a oposição acredita que as 
contradições apresentadas entre 
o depoimento da secretária de 
Gestão do Trabalho e da Educa-
ção na Saúde do Ministério da 
Saúde, Mayra Pinheiro, 
e de Eduardo Pazuello 
reforçam a necessidade 
de uma reconvocação 
do ex-ministro. Já os go-
vernistas apontam que 
a secretária de gestão 
de trabalho da CPI se saiu muito 
bem nas respostas.

“Mesmo com habeas corpus 
debaixo do braço, como foi com 
o Pazuello, ela não se furtou 
de responder nada. Isso é bom 
para eu venha toda a verdade. 
Eu acredito que ela foi muito 
segura. Eu acho que � cou mui-
to claro, pela ciência, a divisão 
que existe nessa questão de 

tratamento preventivo, preco-
ce ou imediato, como queiram 
chamar. E acho que isso é im-
portante. Espero que amanhã 
a gente também tenha reque-
rimentos para ouvir cientistas, 
contra e a favor. Porque existe 
uma discussão global sobre esse 
assunto”, disse o senador Eduar-
do Girão (Podemos-CE), da tro-
pa de choque do governo.

Conhecida como “Capitã 
Cloroquina”, Mayra Pinheiro, 

defendeu o tratamento 
precoce e o livre arbí-
trio dos médicos para 
prescrever cloroquina, 
mesmo não sendo re-
comendado pela Or-
ganização Mundial da 

Saúde (OMS). Para a secretária, 
a OMS errou muitas vezes. Ela 
também criticou o lockdown e 
a� rmou que as aulas para crian-
ças não podiam parar.

‘’O prejuízo que nós damos 
às crianças brasileiras é indi-
zível. As crianças que foram 
privadas da escola, da merenda 
escolar, que sofreram mais vio-
lência doméstica, com aumento 

do número de casos de estupro. 
Quando falo de imunidade, é 
de as crianças permanecerem 
na escola, pois o risco delas ad-
quirirem à doença é 35,7% me-
nor do que os adultos. Elas têm 
baixa transmissão da doença’’, 
defendeu a secretária.

Sobre a crise no Amazonas, 
a secretária assumiu que não 
houve percepção de que faltaria 
oxigênio. Mayra Pinheiro disse 
ainda que Pazuello � cou saben-
do do problema no dia 8 de janei-
ro, mas o ex-ministro informou à 
CPI que foi no dia 10.

Outra contradição foi sobre 
o aplicativo TrateCov. Mayra Pi-
nheiro negou que o aplicativo te-
nha sido hackeado, como disse o 
ex-ministro. “Ele não conseguiu 
hackear. Hackear é quando você 
usa a senha de alguém. Foi uma 
extração indevida de dados. O 
termo usado [por Pazuello] foi 
um termo de leigos”, tentou jus-
ti� car. “O que ele [a pessoa que 
inspecionou o aplicativo] fez fo-
ram simulações indevidas, fora 
de contexto epidemiológico”, 
disse Mayra.

“Capitã Cloroquina” depõe
SECRETÁRIA DA SAÚDE QUESTIONA A OMS, ADMITE ORIENTAÇÃO DE USO DA DROGA E É CONTESTADA POR SENADORES

CPI DA COVID

  Mayra Pinheiro admitiu que o Ministério da Saúde orientou o uso do medicamento no combate ao coronavírus
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THIAGO VILARINS
SUCURSAL DE BRASÍLIA (DF)

O senador Paulo Rocha do 
(PT-PA) acredita que a Comis-
são tenha em mãos um material 
robusto que aponte o indicia-
mento do governo. “Todo mun-
do tem que entender que CPI 
não é tribunal, é uma comissão 
de investigação. Então, no está-
gio que nós estamos e nos de-
poimentos que vieram, nas con-
tradições que colocaram em 
relação a tudo que foi publicado 

por posição do presidente, é ób-
vio que tem material su� ciente 
para incriminar aqueles que fo-
ram responsáveis pela morte de 
450 mil brasileiros. Então, nós já 
podemos fazer um pré-relatório 
para encaminhar para o Minis-
tério Público processar a inves-
tigação”, disse.

O parlamentar defendeu a 
reconvocação de Pazuello, mas 
é contra a presença de gover-

nadores na CPI. “Nós já temos 
consultoria provocada por mim 
de que os governadores não são 
responsáveis diretamente pelo 
processo. Eles são indiretos. 
Então, não tem a ver nenhuma 
investigação agora contra os go-
vernadores, porque essas inves-
tigações são feitas pelos órgãos 
estaduais. Essa tese nós vamos 
defender no plenário da CPI”, 
a� rmou.

Rocha diz que há o sufi ciente para indiciamento


