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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 0027/2021, para rEGiStro dE PrEÇoS 
Para fUtUra E EVENtUal aQUiSiÇÃo dE MEdicaMENtoS iNJEtáVEiS 
Para o aBaStEciMENto da SEcrEtaria dE SaÚdE do MUNicÍPio dE 
SaNta BáBara do Para/Pa. a Sessão de recebimento de propostas, aná-
lise e julgamento será no dia 17 de junho de 2021 por meio do ende-
reço eletrônico: www.comprasgovernamentais.gov.br, UaSG: 980369, às 
09:00hs. Edital e anexos: https://santabarbara.pa.gov.br/, www.compras-
governamentais.gov.br, UaSG: 980369; Portal tcM/Pa; Setor de licita-
ções: rodovia augusto Meira filho, KM 17, S/Nº, Sala de licitações, horário 
08:00hs às 12:00hs, cplsantabarbara2021@gmail.com.
revelino lopes de Sousa.
Pregoeiro Municipal.

Protocolo: 662882
Prefeitura Municipal de santa Bárbara do Pará/Pa
aViso de LicitaÇÃo
a Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Pará/Pa torna público a abertura 
do PrEGÃo ElEtrÔNico Nº 0037/2021, para rEGiStro dE PrEÇoS Para 
fUtUra E EVENtUal aQUiSiÇÃo dE MEdicaMENto PSicotrÓPicoS, 
oBJEtiVaNdo atENdEr aS NEcESSidadES da SEcrEtaria MUNiciPal 
dE SaÚdE do MUNicÍPio dE SaNta BárBara do Pará/Pa. a Sessão de 
recebimento de propostas, análise e julgamento será no dia 17 de junho de 
2021 por meio do endereço eletrônico: www.comprasgovernamentais.gov.
br, UaSG: 980369, às 14:00hs. 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 08:00hs às 12:00hs, cplsantabarbara2021@gmail.com.
revelino lopes de Sousa.
Pregoeiro Municipal.

Protocolo: 662883
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 0036/2021, para rEGiStro dE PrEÇoS 
Para fUtUra E EVENtUal aQUiSiÇÃo dE MatEriaiS laBoratoriaiS, 
oBJEtiVaNdo atENdEr aS NEcESSidadES da SEcrEtaria MUNiciPal 
dE SaÚdE do MUNicÍPio dE SaNta BárBara do Pará/Pa. a Sessão de 
recebimento de propostas, análise e julgamento será no dia 18 de junho 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 08:00hs às 12:00hs, cplsantabarbara2021@gmail.com.
revelino lopes de Sousa.
Pregoeiro Municipal.

Protocolo: 662884

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA IZABEL DO PARÁ

.

aViso de HoMoLoGaÇÃo/ adJUdicaÇÃo.
PreGÃo eLetrÔNico Nº 010/2021-PMsiP.
oBJEto: aquisição de patrulha mecanizada (moto niveladora nova), con-
forme especificações contidas nesta peça processual, em consonância com 
o Convênio nº 909494/2020, firmado entre a Prefeitura Municipal de Santa 
izabel do Pará e o Ministério da agricultura, Pecuária e abastecimento; 
EMPrESaS HoMoloGadaS: ZUcatElli EMPrEENdiMENtoS ltda, com 
cNPJ Nº 01.241.313/0001-02; Valor global: r$ 835.000,00 (oitocentos 
trinta e cinco mil reais); data da adjudicação: 27/05/2021; data da Homo-
logação: 01/06/2021. ordenador: EVaNdro BarroS WataNaBE, Prefeito 
Municipal de Santa izabel do Pará.
rosinaldo ferreira de freitas
PrEGoEiro/PMSiP.

Protocolo: 662833
PreFeitUra MUNiciPaL de saNta iZaBeL do Para.
PreGÃo eLetrÔNico Nº 015/2021-PMsiP-sMs
a Prefeitura Municipal de Santa izabel do Pará, torna publico que realizará 
licitação objetivando a aquisição de equipamentos e dispositivos tecno-
lógicos para a informatização das equipes de atenção Primária á Saúde 
(aSP), bem como as demais unidades e serviços de saúde da rede munici-
pal, que deverão ofertar atendimento ultilizando os dados captados junto 
aos usuários do SUS, transmitilo-los de forma automática ao Ministério da 
Saúde  através do Sistema de Prontuário Eletrônico do cidadão – PEc e do 
SiSaB; SESSao PÚBlica: 15 de junho de 2021, às 09hs, horário de Brasí-
lia, 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: 662790

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA MARIA DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNta Maria do ParÁ
eXtratos de coNtratos. oriGEM: rESGiStro dE PrEÇo oriGiNá-
RIO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021. Objeto: Aquisição de gêneros 
alimentícios para atender as necessidades do Programa Nacional de ali-
mentação Escolar - PNaE, no Município de Santa Maria do Pará/Pa. contra-
tada: BJ Barbosa comercio e Serviços - Eireli, - cNPJ: 33.471.717/0001-70 
- coNtrato: 20210082. Valor total: r$ 510.497,08 (quinhentos e dez 
mil, quatrocentos e noventa e sete reais e oito centavos). data de assina-
tura: 26 de maio de 2021. alcir costa da Silva - Prefeito Municipal
oriGEM: rESGiStro dE PrEÇo oriGiNário dE PrEGÃo ElEtrÔNico Nº 
005/2021. Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios para atender as neces-
sidades do Programa Nacional de alimentação Escolar - PNaE, no Município 
de Santa Maria do Pará/Pa. contratada: l costa E G ramos ltda, - cNPJ: 
33.724.724/0001-37. coNtrato: 20210083. Valor total: r$ 29.754,10 (vin-
te e nove mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e dez centavos). data 
de assinatura: 26 de Maio de 2021. alcir costa da Silva - Prefeito Municipal
aViso de HoMoLoGaÇÃo. PreGÃo eLetrÔNico Nº 009/2021. 
objeto: contratação de Empresa Visando a realização de coleta, trans-
porte, armazenamento e designação final de resíduos Sólidos de lixo 
Patológico, objetivando atender as Necessidades da Secretária Municipal 
de Saúde do Município de Santa Maria do Pará/Pa: E. M. c. leao Prestaçao 
de Serviços Eireli cNPJ: 11.189.910/0001-80. Valor r$157.500,00(cento 
e cinquenta e sete mil, quinhentos reais). Jorge luis da Silva alexandre - 
Secretário Municipal de Saúde.
PreGÃo eLetrÔNico Nº 008/2021. objeto: registro de preço para 
futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios, objetivando atender 
as necessidades da Prefeitura Municipal, Secretarias e fundos Municipais 
de Santa Maria do Pará/Pa:BJ Barbosa comercio e Serviços - Eireli cNPJ: 
33.471.717/0001-70valor r$1.021.828,24(um milhão vinte e um mil oito-
centos e vinte e oito reais e vinte e quatro centavos); Emilly cristina Melo 
de araujo Eireli cNPJ: 28.155.068/0001-69. Valor r$ 86.572,14(oitenta e 
seis mil quinhentos e setenta e dois reais e catorze centavos); r. V. Pas-
sos Eireli cNPJ: 34.152.787/0001-29. Valor r$149.596,00 (cento e quarenta 
e nove mil quinhentos e noventa e seis reais); f l de oliveira Eireli cNPJ: 
18.833.321/0001-32. Valor r$138.801,35 (cento e trinta e oito mil oitocentos 
e um reais e trinta e cinco centavos). alcir da costa Silva - Prefeito Municipal.

Protocolo: 662885

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTANA DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtaNa do araGUaia-Pa
aViso de sUsPeNsÃo de ProcediMeNto LicitatÓrio
a Prefeitura Municipal de Santana do araguaia - Pá, faz saber a todos os 
interessados que se encontra SUSPENSo o Processo licitatório n°039/2021, 
Modalidade, tomada de Preços n°003.2021.PMSa - objeto: contratação de 
empresa especializada para implantação de 520 metros de Bueiros nos Pa’s 
do Município de Santana do araguaia - Pá, conforme o convenio n°021/2020 
SEtraN, que estava com sessão agendada para o dia 09 de Junho de 2021, 
as 08:00hs.  para informações e-mail, licitacaopmsa@gmail.com.
advaldo rodrigues da Silva
Pregoeiro

Protocolo: 662891
PreFeitUra MUNiciPaL de saNtaNa do araGUaia-Pa
terMo de HoMoLoGaÇÃo
o fUNdo MUNiciPal dE SaÚdE dE SaNtaNa do araGUaia - Pá, Homo-
loga o Pregão Eletrônico N°019/2021/SrP/fMS
objeto: aquisição de peças para veículos para suprir as necessidades do 
fundo Municipal de Saúde.
Vencedora: c. fariaS coSta - ME
Valor: r$ 92.960,20
Vencedora: l B dE aMoriM EirEli-ME
Valor: r$ 405.521,10
Vencedora: W P da SilVa coMErcio VarEJiSta dE PEÇaS - ME
Valor: r$ 330.010,30
Valor total: r$828.491,60
Homologação no dia 01/06/2021
WrYSlHia KEllY dE carValHo fErrEira coNti
SEcrEtaria MUNiciPal dE SaÚdE

Protocolo: 662892
PreFeitUra MUNiciPaL de saNtaNa do araGUaia - Pa
eXtratos de coNtratos
OBJETO: Contratação de empresa ou profissional técnico especializado 
para Consultoria e Assessoria no âmbito Administrativo, especificamente 
na área de licitações e contratos.
coNtratada: a.r.S coNSUltoria PUBlica EirEli.
CONTRATO Nº: 2021/071
coNtrataNtE: SEcrEtaria MUNiciPal dE EdUcaÇÃo.
Valor: r$21.000,00
coNtrato Nº: 2021/074
coNtrataNtE: fUNdo MUNiciPal dE SaÚdE.
Valor: r$21.000,00


