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ParaUaPEBaS - Pa, 14 de junho de 2021.
daniel Benguigui
coordenador Exec. da Unidade Exec. do Projeto UEP/ProSaP
decreto PMP nº 1256/2019

Protocolo: 667236
estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas
eXtrato do terMo de doaÇÃo N° 01/2021
coNVENENTES – ValE S.a
oBJETo – doação pela ValE ao MUNicÍPio do Projeto Executivo para a pavimentação 
asfáltica de 12 Km da Estrada Três Voltas, entre os Bairros Palmares e o Km 842, da 
Estrada de ferro carajás, no Município de Parauapebas (Pa).
do PraZo E da ViGÊNcia – a presente doação tem duração de 12 meses 
a contar da data de assinatura.
Parauapebas, 09 de junho de 2021
darci JoSÉ lErMEN
PrEfEiTo MUNiciPal dE ParaUaPEBaS

Protocolo: 666963
estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 20210299
oriUNda do PrEGÃo ElETrÔNico Nº 8/2020-062PMP
Parte: MUNicÍPio dE ParaUaPEBaS - ESTado do Pará.
finalidade: Que terá por objeto, registro de Preços Exclusivo Para Micro 
Empreendedor - ME, Empresa de Pequeno Porte - EPP, Micro Empreendedor 
individual - MEi e cooperativas - cooP para contratação de empresa 
especializada no fornecimento de Equipamentos de Proteção individual - 
EPi e Materiais de atendimento a Emergência que serão de uso exclusivo 
da Secretaria Municipal de Segurança institucional e defesa do cidadão - 
SEMSi, através da coordenadoria Municipal de defesa civil - coMdEc do 
Município de Parauapebas em ações preventivas de combate a incêndios 
e de socorro às famílias que encontrarem-se vulneráveis em período 
de anormalidade atingidas pelas enchentes do rio Parauapebas e seus 
afluentes no Município de Parauapebas, 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 8/2020-062PMP
fonte de recursos: PrEfEiTUra MUNiciPal dE ParaUaPEBaS
Preços: os preços estão registrados nos termos das propostas vencedoras 
do PrEGÃo ElETrÔNico Nº 8/2020-062PMP, conforme abaixo:
Empresa: o f rodriGUES coMErcio E SErVicoS - ME; c.N.P.J. nº 
13.866.337/0001-28, estabelecida à r 79, S/N, QUadra27 loTE 04, 
JardiM caNada, Parauapebas Pa, (94) 99179-2945, representada neste 
ato pelo Sr(a). oToNiEl fErrEira rodriGUES, c.P.f. nº 660.389.362-20, 
r.G. nº 3550434 SSP Pa.
iTEM 00004 00008 00013 00017 00019 00023 00026 00027 00029
Valor ToTal r$ 56.566,00
obs: Este extrato  encontra-se na integra no site da Prefeitura. www.
parauapebas.pa.gov.
Parauapebas, 02 de Junho de 2021.

Protocolo: 666910
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PAU D’ARCO

.

eXtrato da ata de reGistro de PreÇo
o Presidente da comissão de licitação da Prefeitura Municipal de Pau, d´arco 
- Pa, através da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Pau d´arco 
- PA, em cumprimento da Ratificação concedida pelo Secretário de SAÚDE, 
faz publicar o extrato resumido do processo administrativo da adESÃo a 
seguir. adESÃo Nº: a/2021 - 00 - fMS, PrcESSo adMiNiSTraTiVo Nº: 
022.2021.01, oBJETo: adESÃo a aTa dE rEGiSTro dE PrEÇo, oriGiNada 
do PrEGÃo ElETroNico Para rEGiSTro dE PrEÇoS SoB o Nº 007/2021 - 
PMV - PE - SrP, coM o oBJETiVo dE aQUiSiÇÃo dE VEicUlo aMBUlaNcia 
TiPo a, SiMPlES rEMoÇÃo, ZEro KM Para aTENdEr aS NEcESSidadES 
da SEcrETaria MUNiciPal dE SaÚdE do MUNiciPio dE PaU d´arco 
- Pa. foVoricido: P. G. aGUiar ViEira - EPP, inscrita no cNPJ: Nº 
27.967.465/0001 - 72, com o valor de r$ 105.000,00, (cento e cinco Mil 
reais), fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei nº 8666/93, lei nº 10.520/02 e decreto 
federal 7892/13 e suas alterações, dEclaraÇÃo dE adESÃo: Emitida pelo 
Presidente da Comissão de Licitação e Ratificada pelo Sr. CLEDSON FERREIRA 
cHaVES, na qualidade de ordenador de despesa da Secretaria Municipal de 
Saúde de Pau d´arco - Pa.
Pau d´arco - Pa, 11 de junho de 2021.
clEiToN HErMiNio doS SaNToS
Presidente da cPl

Protocolo: 667208
aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 9/2021-019FMs a Prefeitura Municipal 
de Pau d’arco - Pa, através da Prefeitura Municipal de Pau d’arco, por 
intermédio do Setor de licitação, torna público que, fará realizar licitação 
na modalidade Pregão Eletrônico tipo menor preço por item, objeto: 
rEGiSTro dE PrEÇoS Para fUTUra E EVENTUaiS coNTraÇÕES dE 
EMPrESa Para forNEciMENTo dE MErENda EScolar (GÊNEro 
aliMENTÍcioS) Para aTENdErEM aS EScolaS PÚBlicaS do MUNicÍPio 
dE PaU d’arco - Pa. data e horário do recebimento das propostas: até 
às 09:00 horas do dia 29/06/2021. data e horário do início da disputa: 
09:05 horas do dia 29/06/2021. de acordo com o que determina a 
legislação vigente, a realizar-se no Portal de compras Pública https://www.
portaldecompraspublicas.com.br. o procedimento licitatório obedecerá ao 

disposto na lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do decreto nº 
10.024, dE 20 de setembro de 2019, lei nº 8.666/93 e demais legislação 
e suas alterações posteriores que lhe foram introduzidas. o Edital e seus 
anexos encontram-se à disposição dos interessados no Portal de compras 
Púbicas https://www.portaldecompraspublicas.com.br, Portal da Prefeitura 
na Url https://paudarco.pa.gov.br/licitacoes-e-contratos/ e no Mural das 
licitações do TcM/Pa, https://www.tcm.pa.gov.br a partir da publicação 
deste aviso.
PaU d’arco - Pa, 15 de maio de 2021.
GilVaN coSTa dE oliVEira
Pregoeiro
PorTaria nº 06/2021-GPM/Pd

Protocolo: 667213
eXtrato de ratiFicaÇÃo
adesÃo a ata de reGistro de PreÇo Nº a/2021 - 001 - FMs - 
conforme Parecer da assessoria Jurídica da Prefeitura Municipal de Pau 
d´arco - Pa, no Processo administrativo nº 022.2021.01, ,raTifico a 
aTa dE rEGiSTro dE PrEÇo Nº 122/2021 da Prefeitura Municipal de 
Viseu - Pa, para pagamento de r$ 105.000,00, (cento e cinco Mil reais), 
em favor da empresa, P. G. aGUiar ViEira - EPP, inscrita no cNPJ: Nº 
27.967.465/0001 - 72, objetivando: aquisição de Veículo ambulância TiPo 
a, simples remoção, zero KM para atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de Saúde do Município de Pau d´arco - Pa, conforme legislação 
vigente, o despacho a ilmo. Sr. clEiToN HErMiNio doS SaNToS. 
Presidente da comissão Permanente de licitação, determinando que se 
proceda a publicação o devido extrato dessa adESÃo.
Pau d´arco - Pa, 11 de junho de 2021.
fUNdo MUNiciPal dE SaÚdE
cNPJ sob nº 09.647.690/0001 - 40
clEdSoN fErrEira cHaVES
c.P.f. sob o n° 025.875.672 - 11
ScrETario MUNiciPal dE SaUdE

Protocolo: 667210
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PLACAS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PLacas
eXtrato de terMo aditiVo. espécie: 11º termo aditivo ao 
contrato nº 2015. 11.12; o fundo Municipal de Educação, pessoa jurídica 
de direito público, inscrito no cNPJ/Mf sob o nº 28.558.407/0001-58, torna 
público que foi celebrado o décimo Primeiro Termo aditivo ao contrato 
nº 2015. 11.12. objeto do aditivo: Prorrogação do prazo de vigência do 
contrato original; firmado Entre: a empresa Empreiteira e representação 
Galvão ltda, com cNPJ/Mf. Nº 84.151.570/0001-72. Vigência 12 de junho 
de 2021 até 08 de dezembro de 2021. data de assinatura 09 de Junho de 
2021 em de Prorrogação do prazo de vigência do contrato original, nos 
termos do art. 65, inciso i, alínea ‘b’ da lei 8.666/93. objeto: Execução 
da obra Uma Unidade de Educação infantil, na agrovila Nossa Senhora 
Aparecida, Conforme TC/PAC2 07354/2013 De Acordo Com Especificações 
do Projeto aprovado Pelo fNdE Município de Placas/Pa. Marcelo Wilton 
rodrigues leal - Secretário de Educação

Protocolo: 667217
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNta BÁrBara do ParÁ
retiFicaÇÃo - aViso de LicitaÇÃo
a Prefeitura informa que no dia 02 de junho de 2021 na pag. 114, 
Edição 34.602, por equívoco foram digitados alguns dados incorretos no 
PrEGÃo ElETrÔNico Nº 0030/2021 para rEGiSTro dE PrEÇoS Para 
fUTUra E EVENTUal coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada EM 
locaÇÃo dE VEÍcUloS lEVES E PESadoS, oBJETiVaNdo aTENdEr aS 
NEcESSidadES da PrEfEiTUra, SEcrETariaS E fUNdoS MUNiciPaiS 
dE SaNTa BarBara do Pará-Pa
onde se Lê: a Sessão de recebimento de propostas, análise e julgamento 
será no dia 15 de junho de 2021.
Leia-se: a Sessão de recebimento de propostas, análise e julgamento será 
no dia 25 de junho de 2021.

Protocolo: 667221
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA IZABEL DO PARÁ

.

aViso de reVoGaÇÃo.
PreGÃo eLetrÔNico Nº 014/2021-PMsiP-sMs.
a Prefeitura Municipal de Santa izabel do Pará, torna público a 
rEVoGaÇÃo do Pregão Eletrônico Nº014/2021 PMSiP/SMS, que tem por 
objeto: registro de Preços para a contratação de empresa especializada 
na prestação de serviço de coleta, transporte, tratamento e destinação 
final de resíduos de serviços de saúde (Lixo Hospitalar) para período de 
12 (doze) meses; por motivo de interesse da administração.
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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.

Protocolo: 667238
..

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
..

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


