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PreFeitUra MUNiciPaL de saNta iZaBeL do Para.
PreGÃo eLetrÔNico Nº 017/2021-PMsiP.
a Prefeitura Municipal de Santa izabel do Pará, torna publico que 
realizará licitação objetivando a aquisição de equipamentos e dispositivos 
tecnológicos para a informatização das equipes de atenção primária à 
saúde (aPS), bem como, as demais unidades e serviços de saúde da rede 
municipal, que deverão ofertar atendimento utilizando os dados captados 
junto aos usuários do sus, transmiti-los de forma automática ao ministério 
da saúde através do sistema de prontuário eletrônico do cidadão-pec. e 
do SiSaB, SESSao PÚBlica: 25 de junho de 2021, às 09hs, 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.
PreFeitUra MUNiciPaL de saNta iZaBeL do Para.
PreGÃo eLetrÔNico Nº 018/2021-PMsiP.
a Prefeitura Municipal de Santa izabel do Pará, torna publico que realizará 
licitação objetivando a aquisição de Pá carregadeira (Mecanização 
agrícola), em consonância com o convênio nº 908741/2020, firmado entre 
a Prefeitura Municipal de Santa izabel do Pará e o ministério da agricultura, 
pecuária e abastecimento; SESSao PÚBlica: 25 de junho de 2021, às 
08hs, 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
car PrEGoEiro cPl/PMSiP.

Protocolo: 667215
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA MARIA DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNta Maria do ParÁ/Pa
aVisos de LicitaÇÃo. a Prefeitura Municipal de Santa Maria do 
Pará/Pa torna público a abertura do Pregão Eletrônico nº 0013/2021, 
para aquisição de Equipamento e Material Permanente Para Unidade 
de atenção Especializada em Saúde referente a Emenda Parlamentar 
1481192000120003-Ministério da Saúde, Visando atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santa 
Maria do Pará/Pa. a Sessão de recebimento de propostas, análise e 
julgamento será em 25 de Junho de 2021 por meio do endereço 
eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br UaSG: 980531 às 
14:00hs. Edital e anexos: www.comprasgovernamentais.gov.br UaSG: 
980531, Portal TcM/Pa, Setor de licitações: Praça da Matriz, Sala das 
licitações, horário 08:00hs às 12:00hs, cplsntm@gmail.com. carlos 
cleberson ferreira da Silva - Pregoeiro Municipal.
a Prefeitura Municipal de santa Maria do Pará/Pa torna público 
a abertura do Pregão eletrônico nº 0021/2021, para registro de 
Preço Para futura e Eventual contratação de Empresa Para Prestação de 
aquisição de Urnas Mortuárias e Serviços de remoção, Visando atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de assistência Social do Município de 
Santa Maria do Pará/Pa. a Sessão de recebimento de propostas, análise e 
julgamento será em 25 de Junho de 2021 por meio do endereço eletrônico 
www.comprasgovernamentais.gov.br UaSG: 980531 , às 9:00hs. Edital 
e anexos: www.comprasgovernamentais.gov.br UaSG: 980531, Portal 
TcM/Pa, Setor de licitações: Praça da Matriz, Sala das licitações, horário 
08:00hs às 12:00hs, cplsntm@gmail.com. carlos cleberson ferreira da 
Silva - Pregoeiro Municipal.
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTANA DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtaNa do araGUaia-PÁ
Julgamento de habilitação
a comissão Permanente de Licitação do Município de santana 
do araguaia - Pa, designada pela PorTaria nº40/2021, torna publico 
o resultado da analise e julgamento dos documentos de habilitação das 
empresas: coNSTrUTora coNSTrUMaQ EirEli, cNPJ: 31.509.153/0001-
92; rM MaTEriaiS ElETricoS lTda, cNPJ: 20.166.827/0001-87; GENESiS 
coM. dE MaTEriaiS dE coNSTrUÇÃo EirEli, cNPJ: 36.055.919/0001-20; 
calaNdriNi E daNTaS lTda, cNPJ: 36.241.889/0001-46, W. rodriGUES 
dE liMa EirEli, cNPJ: 33.414.888/0001-44, participantes do coNViTE 
Nº005/2021, tendo como objeto: contratação de Empresa Especializada 
para ampliação da cobertura e Pavimentação em Bloquete intertravado 
no Estacionamento da feira livre Municipal iran farias costa, no Município 
de Santana do araguaia - Pa. diante da analise dos documentos, e 
fundamentado nos termo da lei 8.666/93 e alterações, no termos do 
edital e ata de julgamento em anexo, ficam as empresas: CONSTRUTORA 
coNSTrUMaQ EirEli, cNPJ: 31.509.153/0001-92; rM MaTEriaiS 
ElETricoS lTda, cNPJ: 20.166.827/0001-87; calaNdriNi E daNTaS 
lTda, cNPJ: 36.241.889/0001-46, W. rodriGUES dE liMa EirEli, cNPJ: 
33.414.888/0001-44, devidamente inabilitadas e a empresa: GENESiS 
coM. dE MaTEriaiS dE coNSTrUÇÃo EirEli, cNPJ: 36.055.919/0001-
20, devidamente habilitada no certame. a cPl informa aos participantes e 
interessados que o referido processo esta com vista franqueada, disponível 
na integra na sala da comissão, no endereço, dias e horário constante no 
edital. 11 de Junho de 2021. Santana do araguaia - Pa.
advaldo rodrigues da Silva
Presidente da cPl.

Protocolo: 667249

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtaNa do araGUaia - Pa
2°terMo aditiVo de ProrroGaÇÃo de PraZo do coNtrato
ToMada dE PrEÇo N° 009/2020/PMSa.
oBJETo: ProrroGaÇÃo do PraZo dE ViGÊNcia do coNTraTo Por 02 
MESES, do dia 02 dE Maio ao dia 02 dE JUlHo dE 2021.
coNTraTaNTE: PrEfEiTUra MUNiciPal dE SaNTaNa do araGUaia
coNTraTo Nº: 2020/0148
coNTraTada: GENESiS coMErcio dE MaTEriaiS dE coNSTrUÇÃo EirEli
aSSiNaTUra: 30/04/2021

Protocolo: 667251
PreFeitUra MUNiciPaL de saNtaNa do araGUaia - Pa
eXtrato de coNtrato
PreGÃo eLetrÔNico: 017/2021/srP/seMed
oBJETo: SErViÇo dE rEProGrafia (XEroX) colorida PolicroMáTica á laSEr.
coNTraTaNTE: SEMEd
coNTraTo Nº: 2021/078
coNTraTada: Ga GlESia arTES Grafica coMUNicaÇÃo ViSUal EirEli.
Valor: r$45.000,00
ViGÊNcia: 11/06/2021 a 31/12/2021.

Protocolo: 667255
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTARÉM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM
secretaria MUNiciPaL de edUcaÇÃo
aViso de LicitaÇÃo
coNcorrÊNcia PÚBLica Nº 003/2021 - seMaG
a Secretária Municipal de administração e Governo torna pública a licitação 
na modalidade concorrência Pública nº 003/2021, destinada a contratação 
de empresa habilitada na produção de estudo técnico para definir o número 
de cargos necessários para compor os quadros de servidores efetivos da 
Secretaria Municipal de Educação-SEMEd e Secretaria Municipal de Saúde-
SEMSA e seus impactos financeiros e na gestão de pessoal. Data da abertura: 
16 de julho de 2021, às 10:00, no auditório do centro de informações 
ambientais de Santarém - ciaM, localizado na rua adriano Pimentel nº 296, 
Bairro centro, Santarém-Pa. Presidente cPl: roberto cesar lavor dos Santos. 
o Edital poderá ser obtido pelo site: santarem.pa.gov.br.
Santarém, 14 de junho de 2021
roberto c. lavor dos Santos
Presidente da comissão

Protocolo: 667241
PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM - seMsa
Portaria Nº 081/2021 -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 
disposto no art. 67 da lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores,
dEcidE:
art. 1º. Nomear os servidores abaixo designados como agentes 
fiscalizadores dos contratos referentes a Contratação de Empresa 
Especializada Para Produção de Estudo Técnico, com a finalidade de 
apontar: Número de cargos Necessários de acordo com Serviço Público; 
custo financeiro dos cargos; Gestão de Pessoal; Economicidade e 
Eficiência da Prestação do Serviço Público e Demais Aspectos de Gestão 
Pública que fizerem Necessários, atinente aos Serviço de Saúde Pública, 
Pela Secretaria Municipal de Saúde de Santarém. Titular: alessandra 
ramos da Silva - Matrícula 63989, cPf sob o n° 923.101.092-15 e rG n° 
5113835 - SSP/Pa, Servidora efetiva. Suplente: Sara rabelo leitão Silva 
- Matrícula 83850,cPf sob o n° 982.981.862-49 e rG n° 4872748 - SSP/
Pa, Servidora efetiva.
art. 2º. Esta PorTaria entra em vigor a contar da data de sua assinatura 
até quando for revogada está função.
art. 3º. Esta PorTaria produz seus efeitos na data de sua publicação, 
revogada as disposições em contrário. registre-se, publique-se, dê-se 
ciência e cumpra-se. Santarém/Pa, de 08 de Junho de 2021. Vânia Maria 
azevedo Portela - Secretária de Saúde/decreto nº 744/2021 - GaP/PMS.
PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM
retiFicaÇÃo. Na publicação do aviso de licitação do Pregão 
eletrônico Nº 018/2021 - SEMSa - UaSG 927446. circulado no d.o.U 
seção 3 PáG. 223. doE/Pa pág. 135 e diário do Pará pág, B8 EM 
11/06/2021; objeto: a Secretaria Municipal de Saúde - fundo Municipal 
de Saúde - FMS, através do Pregoeiro Oficial do Município, designado pela 
PorTaria nº. 073/2021-SEMSa de 27 de maio de 2021, torna público a 
todos os interessados, retificação AO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 018/2021- UaSG 927446, no subitem 1.1 do item 1, página 1, oNde 
LÊ-se: contratação de empresa especializada para locação de embarcação 
para ações de combate a covid-19 em decorrência da pandemia através 
da Secretaria Municipal de saúde de santarém, Leia-se: contratação 
de empresa especializada para locação de embarcação para atender os 
setoriais: atenção Básica, cms, Vigilância Epidemiologica E Vigilância 
Sanitária da Secretaria Municipal de Saude de Santarem. Mantêm-se as 
demais cláusulas do Edital, inclusive a data e horário da Sessão Pública. 
Gledson Esmilly Sousa Bentes - Pregoeiro da PMS

Protocolo: 667242


