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PREFEITURA MUNICIPAL
DE PONTA DE PEDRAS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PoNta de Pedras
eXtratos de coNtratos. coNtrato Nº 20211138. origem: Pre-
gão Eletrônico nº 002/2021-SrP. contratante: Prefeitura Municipal de Pon-
ta de Pedras/Pa. Contratada (o): F S Soluções Tecnológicas Ltda CNPJ: 
22.503.680/0001-07. Valor: R$ 41.779,20. Vigência: até 31/12/2021. Ob-
jeto: registro de preço para contratação de pessoa jurídica especializada 
no fornecimento de internet via radio (wifi) ou via cabo (serviços de comu-
nicação multimídia - ScM) para atender a prefeitura, as secretarias e os 
fundos do município de ponta de pedras, 24 horas/dias, 7 dias/semanas, 
com link  de internet dedicado full duplex, download e upload. data da as-
sinatura: 30/04/2021. ordenador: consuelo Maria da Silva castro.
coNtrato Nº 20211139. origem: Pregão Eletrônico nº 002/2021-SrP. 
contratante: fundo Municipal de assistência Social de Ponta de Pedras/Pa. 
Contratada (o): F S Soluções Tecnológicas Ltda CNPJ: 22.503.680/0001-
07. Valor: R$ 41.779,20. Vigência: até 31/12/2021. Objeto: registro de 
preço para contratação de pessoa jurídica especializada no fornecimento 
de internet via radio (wifi) ou via cabo (serviços de comunicação multimídia 
- scm) para atender a prefeitura, as secretarias e os fundos do município 
de ponta de pedras, 24 horas/dias, 7 dias/semanas, com link  de internet 
dedicado full duplex, download e upload. data da assinatura: 30/04/2021. 
ordenador: regina Maria ferreira da Silva.
coNtrato Nº 20211140. origem: Pregão Eletrônico nº 002/2021-SrP. 
contratante: fundo Municipal de desenvolvimento do Magistério. con-
tratada (o): F S Soluções Tecnológicas Ltda CNPJ: 22.503.680/0001-07. 
Valor: R$ 41.779,20. Vigência: até 31/12/2021. Objeto: registro de pre-
ço para contratação de pessoa jurídica especializada no fornecimento de 
internet via radio (wifi) ou via cabo (serviços de comunicação multimídia 
- scm) para atender a prefeitura, as secretarias e os fundos do município 
de ponta de pedras, 24 horas/dias, 7 dias/semanas, com link  de internet 
dedicado full duplex, download e upload. data da assinatura: 30/04/2021. 
ordenador: Mirian lobato Junior.
coNtrato Nº: 20211141. origem: Pregão Eletrônico nº 002/2021-SrP. 
contratante: fundo Municipal de Saúde. contratada (o): f S Soluções Tecno-
lógicas Ltda CNPJ: 22.503.680/0001-07. Valor: R$ 62.668,80. Vigência: até 
31/12/2021. objeto: registro de preço para contratação de pessoa jurídica 
especializada no fornecimento de internet via radio (wifi) ou via cabo (serviços 
de comunicação multimídia - scm) para atender a prefeitura, as secretarias e 
os fundos do município de ponta de pedras, 24 horas/dias, 7 dias/semanas, 
com link  de internet dedicado full duplex, download e upload. data da assina-
tura: 30/04/2021. ordenador: Joana Mendes Boulhosa Marques.

Protocolo: 654318

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 aber-
tura do PrEGÃo ElETrÔNico Nº 0009/2021, para rEGiSTro dE PrEÇoS 
Para fUTUra E EVENTUal aQUiSiÇÃo dE MaTEriaiS dE coNSTrUÇÃo 
EM GEral, ElETricoS EM GEral, HidraUlicoS, oBJETiVaNdo aTEN-
dEr aS NEcESSidadES da PrEfEiTUra MUNiciPal dE SaNTa BárBara 
do Pará. a Sessão de recebimento de propostas, análise e julgamento 
será no dia 24 de Maio de 2021 por meio do endereço eletrônico: www.
comprasgovernamentais.gov.br, UaSG: 980369, às 09:00hs. Edital e ane-
xos: 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 09:00hs às 12:00hs, 
cplsantabarbara2021@gmail.com.
revelino lopes de Sousa.
Pregoeiro Municipal.

Protocolo: 654319
Prefeitura Municipal de santa Bárbara do Pará/Pa
aViso de LicitaÇÃo
a Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Pará/Pa torna público a aber-
tura do PrEGÃo ElETrÔNico Nº 0023/2021, para rEGiSTro dE PrEÇoS 
Para fUTUra E EVENTUal aQUiSiÇÃo dE coMBUSTÍVEiS oBJETiVaNdo 
aTENdEr aS NEcESSidadES da PrEfEiTUra, SEcrETariaS E fUNdoS 
MUNiciPaiS dE SaNTa BárBara do Pará/Pa. a Sessão de recebimen-
to de propostas, análise e julgamento será no dia 21 de Maio 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 09:00hs às 12:00hs, cplsantabarbara2021@gmail.com.
revelino lopes de Sousa.
Pregoeiro Municipal.

Protocolo: 654320

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA IZABEL DO PARÁ

.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 013/2021-PMsiP.
a Prefeitura Municipal de santa izabel do Pará, torna publico que 
realizará licitação objetivando contratação de empresa para a execução de 
serviços diários de lavanderia hospitalar para atender o hospital municipal 
dr. Edilson abreu; SESSao PÚBlica: 21 de maio de 2021, às 09hs, horário 
de Brasília, www.comprasnet.gov.br. Edital disponível: Endereço eletrôni-
co: http://www.comprasnet.gov.br (UASG 455288) e TCM PA – Informa-
ções e-mail: pregoeiropmsip@gmail.com.
rosinaldo ferreira de freitas
PrEGoEiro cPl/PMSiP.

Protocolo: 654002

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTANA DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtaNa do araGUaia - Pa
aViso de LicitaÇÃo rePUBLicada
Processo LicitatÓrio N°023/2021
PreGÃo eLetrÔNico Nº 017/2021/srP/seMed
www.portaldecompraspublicas.com.br
objeto: registro de preços para futura e eventual contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços de reprografia colorida Policromá-
tica á laser, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Educa-
ção. Nova data de abertura no dia 25/05/2021 ás 09:00hs.
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 cel.: (94) 99113 9846.
advaldo rodrigues da Silva
Pregoeiro

Protocolo: 654341

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTARÉM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM
terMo de aPostiLaMeNto. coNtrato Nº 002/2021-seMUrB. 
apostilamento para procedimento administrativo e atualizações ao coN-
TraTo Nº 002/2021-SEMUrB, que entre si fazem a Prefeitura Muni-
cipal de Santarém Secretaria Municipal de Urbanismo e Serviços Públi-
cos e a empresa locadora l & l ltda - Epp. a fundamentação legal tem 
amparo no art. 65 § 8º da lei federal nº 8.666/93 e inquérito civil nº 
009106-031/2018, tendo em vista que os procedimentos visam atualiza-
ção do disposto na cláusula iV - da dotação orçamentaria, do contra-
to nº 002/2021/SEMUrB, passando a ter o seguinte teor: onde lê-se: 
“Dotação para o exercício financeiro de 2021: Dotação orçamentária:  
04.122.00032.026 - manutenção das atividades da SEMUrB - elemento de 
despesa: 3.3.90.39.00.00 - outros serviços de terceiros - pessoa jurídica.” 
Leia-se: “Dotação para o exercício financeiro de 2021: dotação orçamen-
tária:  04.122.00032.202 - manutenção das atividades da SEMUrB - ele-
mento de despesa: 3.3.90.39.00.00 - outros serviços de terceiros - pessoa 
jurídica.” - Santarém, 04 de Maio de 2021 - Jean Murilo Machado Marques 
- Secretário Municipal de Urbanismo e Serviços Públicos.

Protocolo: 654326
PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM
Portaria Nº 067/2021-seMsa
a Secretária Municipal de Saúde de Santarém no uso de suas atribuições 
legais, conferidas pela lei Municipal nº 19.135/2012 e pelo decreto nº 
744/2021 - GaP/PMS, de 22 de Março de 2021 e em cumprimento ao dis-
posto no art. 67 da lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores,
dEcidE:
Art. 1º. Nomear servidores com o fim específico de fiscalizar o contrato 
decorrente do Pregão Eletrônico nº 021/2021 e Processo administrativo nº 
055/2021 que versam sobre contratação de Empresa Especializada Para 
fornecimento de recarga de cilindro de oxigênio Medicinal Para atender 
as necessidades das Ambulâncias, Ambulanchas e Programa Melhor em 
casa da Secretaria Municipal de Saúde de Santarém. Titular: Katiuscia 
cunha aguiar - cPf nº 641.435.202-06 e rG: 2943534, coordenadora do 
NMac; Suplente: Sidney José lopes Bechara - cPf nº 003.785.382-17 e 
rG: 4700844; contador do NMac; Suplente: Vanilson Pinto lira - cPf nº 
795.446.732-53 e rG: 4334639, chefe do NTl - nível iii.
art. 2º. Esta PorTaria entra em vigor a contar da data de sua assinatura 
até quando for revogada esta função.
art. 3º. Esta PorTaria produz seus efeitos na data de sua publicação, revo-
gada as disposições em contrário. registre-se, publique-se, dê-se ciência e 
cumpra-se. Santarém/Pa, de 05 de Maio de 2021. Vânia Maria Azevedo Porte-
la - Secretária Municipal de Saúde/decreto nº 744/2021 - GaP/PMS.

Protocolo: 654324


