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..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE OURÉM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de oUrÉM
aViso de LicitaÇÃo 

a Prefeitura Municipal de ourém torna público o aviso de licitação: Pregão 
Eletrônico do Tipo Menor Preço, PE nº 008/2021 PMo - UaSG 980507 - ob-
jeto: registro de preços, para eventual aquisição de materiais odontológicos, 
para atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Mu-
nicípio de ourém/Pa, data da abertura: 17 de agosto de 2021 às 09:00hs 
(horário de Brasília/df), no site www.comprasgovernamentais.gov.br. Edital e 
seus anexos Estarão disponíveis no Site da Prefeitura www.ourem.pa.gov.br, 
www.comprasgovernamentais.gov.br e no Portal dos Jurisdicionados - TcM, 
informações no e-mail: licitacaopmourem@gmail.com. Francisco roberto 
Uchoa cruz - Prefeito.

Protocolo: 688022

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PACAJÁ

.

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de PacaJÁ

eXtrato de coNtrato Nº 20210246
oriGeM: PreGÃo Nº Pe 032/2021

coNTraTaNTE........: PrEfEiTUra MUNiciPal dE PacaJá coNTraTa-
da(o).....: ToP liNE TUriSMo EirEli
cNPJ: 03.485.317/0001-53
oBJETo.......: contratação de empresa para prestação de serviço, por inter-
médio de operadora ou agência de viagens, para cotação, reserva e forneci-
mento, sob demanda, passagens aéreas, locação de veículos e outros serviços 
correlatos, destinado ao atendimento de demandas da Prefeitura Municipal de 
Pacajá e suas Secretarias.
Valor ToTal................: r$ 66.600,00 (sessenta e seis mil, seiscentos re-
ais).
PROGRAMA DE TRABALHO…: Exercício 2021 Atividade, 2.008 Classificação 
econômica 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção.
ViGÊNcia: 30 de julho de 2021 a 31 de dezembro de 2021

aNdre rios de reZeNde
Prefeito

Protocolo: 688023

MUNicÍPio de PacaJÁ/estado do ParÁ
terMo de HoMoLoGaÇÃo e adJUdicaÇÃo

tP N° 02/2021
o Prefeito Municipal de Pacajá, Exmo. Sr. aNdrE rioS dE rEZENdE, torna 
público o aViSo dE HoMoloGaÇÃo E adJUdicaÇÃo referente ao processo 
licitatório TP N° 002/2021.
oBJETo: Pelo presente termo, a comissão de licitação do Município de Pa-
caJá, através da(o) PrEfEiTUra MUNiciPal dE PacaJá torna público para 
conhecimento dos interessados, o julgamento das propostas de que trata o 
processo licitatório nº TP.02/2021 que teve como objetivo a seleção da melhor 
proposta para SElEÇÃo E coNTraTaÇÃo dE PESSoa JUrÍdica do raMo 
PErTiNENTE, ESPEcialiZada Para iMPlaNTaÇÃo do MicroSiSTEMa dE 
aBaSTEciMENTo dE áGUa - Vila cUrUrUÍ NÚclEo (i) ZoNa rUral do 
MUNicÍPio dE PacaJá.. foi em toda sua tramitação atendida a legislação 
pertinente.
desse modo,  satisfazendo à lei e ao mérito, HoMoloGo o processo licitatório 
nº TP.02/2021 e adJUdico à(s) proponente(s) aNE KarolYNE a. GoMES 
EirEli, com o valor total de r$ 377.577,00(Trezentos e Setenta e Sete Mil, 
Quinhentos e Setenta e Sete reais)., vencedora(s) desse certame nos termos 
da ata de Sessão de Julgamento, o seu objeto.
eMPresa VeNcedora:
1- aNE KarolYNE a. GoMES EirEli - 12.631.0005/0001-00
Subtotal adjudicado: r$ 377.577,00 (Trezentos e Setenta e Sete Mil, Qui-
nhentos e Setenta e Sete reais).

Pacajá/Pa, 02 de agosto 2021.
aNdre rios de reZeNde

Prefeito
Protocolo: 688026

MUNicÍPio de PacaJÁ/estado do ParÁ
FUNdo MUNiciPaL de edUcaÇÃo

terMo de HoMoLoGaÇÃo e adJUdicaÇÃo
tP N° 001/2021

o Secretário Municipal de Educação de Pacajá, Exmo. Sr. MarK JoNNY SaN-
ToS SilVa, torna público o aViSo dE HoMoloGaÇÃo E adJUdicaÇÃo refe-
rente ao processo licitatório TP N° 001/2021.
oBJETo: Pelo presente termo, a comissão de licitação do Município de Pa-
caJá, através da(o) fUNdo MUNiciPal dE EdUcaÇÃo torna público para 
conhecimento dos interessados, o julgamento das propostas de que trata o 
processo licitatório nº TP 001/2021 que teve como objetivo a seleção da me-
lhor proposta para SElEÇÃo E coNTraTaÇÃo dE PESSoa JUrÍdica Para 
coNSTrUÇÃo dE 04 SalaS dE aUla “EMEf EdMilSoN Jaco cHaVES Vi-
ciNal do adÃo KM 238 - Vila cUrUrUÍ NÚclEo - “d”. foi em toda sua 
tramitação atendida a legislação pertinente. desse modo, satisfazendo à lei 
e ao mérito, HoMoloGo o processo licitatório nº TP 001/2021 e adJUdico 
à(s) proponente(s) aNE KarolYNE a. GoMES EirEli, com o valor total de 
r$ 728.919,16 (Setecentos e Vinte e oito Mil, Novecentos e dezenove reais 

e dezesseis centavos)., vencedora(s) desse certame nos termos da ata de 
Sessão de Julgamento, o seu objeto.
eMPresa VeNcedora:
1- aNE KarolYNE a. GoMES EirEli - 12.631.0005/0001-00
Subtotal adjudicado: r$ 728.919,16 (Setecentos e Vinte e oito Mil, Novecen-
tos e dezenove reais e dezesseis centavos)

Pacajá/Pa, 02 de agosto 2021.
MarK JoNNY saNtos siLVa

Secretario
Protocolo: 688027

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PARAGOMINAS

.

aViso de LicitaÇÃo - 
PreGÃo eLetrÔNico n° 9/2021-00047 

objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços mé-
dicos hospitalares de urgência e emergência, com profissional habilitado, ob-
jetivando atender a Unidade de Pronto atendimento - UPa. data de abertura: 
17/08/2021 as 10:00 hs. a retirada do Edital deverá ser efetuada via internet, 
no site: www.licitacoes-e.com.br ou de segunda a sexta-feira, de 8h as 12h 
e das 14h as 18h, na sede da PMP, sito na rua do contorno, 1212 - cen-
tro. Pgm: 04/08/2021. Jorge Pascoa da silva - Pregoeiro. Portaria n° 
002/2021-GPP.

aViso de LicitaÇÃo - 
PreGÃo eLetrÔNico n° 9/2021-00048 

objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços 
médicos hospitalares para a clínica médica com profissional habilitado, ob-
jetivando atender ao Hospital Municipal de Paragominas. data de abertura: 
17/08/2021 as 14:30 hs. a retirada do Edital deverá ser efetuada via internet, 
no site: www.licitacoes-e.com.br ou de segunda a sexta-feira, de 8h as 12h 
e das 14h as 18h, na sede da PMP, sito na rua do contorno, 1212 - cen-
tro. Pgm: 04/08/2021. diego Guimarães Vieira - Pregoeiro. Portaria n° 
002/2021-GPP.

Protocolo: 688028

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PIÇARRA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PiÇarra-Pa
aViso PreGÃo PreseNciaL

PreGÃo PreseNciaL Nº 9/2021-024
contratação de pessoa física ou jurídica para prestação de serviços conti-
nuados de transporte mediante a locação de um veículo equipado com baú. 
data e abertura dos envelopes: 17/08/2021 horário: 09:00hs. informações e 
Editais: Prefeitura Municipal de Piçarra, av. araguaia s/n centro ou Site:www.
tcm.pa.gov.br - Site: www.picarra.pa.gov.br
e-mail: pmpi.departamentolicitacao@gmail.com
fone: 94 3422-1341

eder raBeLo-Pregoeiro
Protocolo: 688073

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PLACAS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PLacas
aViso de LicitaÇÃo 

a Prefeitura Municipal de Placas, através da sua Pregoeira, torna público 
a quem possa interessar que realizará licitação na modalidade ToMada dE 
PrEÇoS 003/2021. objeto: contratação de Empresa Para Executar a cons-
trução de Muro no Estádio Municipal de Placas/Pa. a audiência pública ocor-
rerá no dia 25/08/2021, as 09hrs 00min, local sede localizada na rua olavo 
Bilac s/n centro, cEP: 68.138-000. a integra do edital poderá ser adquirida 
no mesmo endereço ou no portal da transparência https://placas.pa.gov.br/
categoria/licitacoes/. shayane Nayara Farias Kostov - Pregoeira Oficial.

Protocolo: 688031

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA IZABEL DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNta iZaBeL do Para.
PreGÃo eLetrÔNico Nº 024/2021-PMsiP-sMs

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 á Saúde (aSP), bem 
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como as demais unidades e serviços de saúde da rede municipal, que deverão 
ofertar atendimento ultilizando os dados captados junto aos usuários do SUS, 
transmitilo-los de forma automática ao Ministério da Saúde  através do Siste-
ma de Prontuário Eletrônico do cidadão – PEc e do SiSaB; SESSao PÚBlica: 
16 de agosto de 2021, às 14hs, 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
PrEGoEiro cPl/PMSiP.

Protocolo: 687928

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTARÉM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM
secretaria MUNiciPaL de iNFraestrUtUra

Portaria Nº 063/2021/NLcc/seMiNFra
o Secretário Municipal de infraestrutura, do Município de Santarém - Pa, de-
creto 010/2021-GaP/PMS, no uso de suas atribuições legais e em cumprimen-
to ao disposto no art. 67 da lei 8666/93 e alterações posteriores. resolve: 
art. 1º - fica constituída a comissão permanente de licitação da secretaria 
municipal de infraestrutura que se destina a processar e julgar os processos li-
citatórios nas modalidades concorrência Pública, rdc - regime de contratação 
diferenciada, Tomada de Preços e convite, e nos demais procedimentos que 
suscita a manifestação da comissão, em todas as suas fases, especialmente: 
i - Elaboração de procedimentos iniciais e editais; ii - Habilitação preliminar; 
iii - apreciar e julgar as propostas apresentadas. iV - inserir informações 
sobre processo licitatório no mural de licitação do TcM e sistema contábil. art. 
2º - designar para compor a comissão Permanente de licitação da SEMiNfra 
que irá conduzir os procedimentos licitatórios, que será formada pelos seguin-
tes servidores: ana flávia lopes ferreira - PrESidENTE; Ed carlos carneiro 
de araújo - MEMBro; antonia dos Santos costa - MEMBro; art. 3º Para atuar 
como suplentes junto à comissão Permanente de licitação mencionada no 
art. 1º desta portaria ficam designados os seguintes servidores: Alessandro 
aguiar rocha - SUPlENTE; Edson de oliveira amaral - SUPlENTE; anderson 
Jorge Guimarães carneiro - SUPlENTE; art. 4º Esta Portaria produz efeito 
na data de sua publicação, revogada as demais disposições em contrário. 
rEGiSTrE-SE E PUBliQUE-SE, dÊ-SE ciÊNcia E cUMPra-SE. - Santarém, 
02 de agosto de 2021. daniel Guimarães simões - secretário Municipal 
de infraestrutura.

Protocolo: 688033

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM
secretaria MUNiciPaL de Meio aMBieNte-seMMa

Portaria iNterNa Nº 046/2021
dESiGNa SErVidor(a) MUNiciPal Para fiScal dE coNTraTo da SEcrE-
Taria MUNiciPal dE MEio aMBiENTE dE SaNTarÉM.
o Secretário Municipal de Meio ambiente de Santarém/Pa, João antônio Paiva 
de albuquerque, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo decreto 
nº 007/2021 GaP/PMS:
resoLVe:
art. 1º designar o servidor MarcoS aNdrE loBaTo coSTa, matrícula nº 
89.245, lotado na Secretaria Municipal de Meio ambiente - SEMMa, para exer-
cer a função de fiscal de contrato que tem por objeto a coNTraTaÇÃo dE 
EMPrESa ESPEcialiZada Na PrESTaÇÃo dE SErViÇo coNTiNUado dE 
acESSo a iNTErNET BaNda larGa coM iNfraESTrUTUra dE diSTriBUi-
ÇÃo dE aTENdiMENTo Por fiBra oPTica.
Art. 2º - Para fiscal substituto fica designado o seguinte servidor:
•RAINER FABRICIO SANTOS GOLOBOVANTE, matrícula nº 52.075.
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revo-
gada a portaria nº 036/2021.
dÊ ciÊNcia. cUMPra-SE.

Santarém, 03 de agosto de 2021
JoÃo aNtÔNio PaiVa de aLBUQUerQUe

Secretário Municipal de Meio ambiente
decreto nº 007/2021 - GaP/PMS

Protocolo: 688077

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE VITÓRIA DO XINGU

.

aViso de LicitaÇÃo - 
PreGÃo PreseNciaL srP Nº. 9/2021-069-PMVX

oBJETo: contratação de empresa com o objetivo de formar o Sistema de re-
gistro de Preços da administração Pública Municipal, para aquisição de peças 
e prestação de serviços de manutenção de veículos diversos, para contrata-
ções futuras. aBErTUra: aBErTUra PrEViSTa Para o dia: 16/08/2021, às 
09:00 horas. local P/ rETirada E iNforMaÇÕES: o Edital estará disponi-
bilizado, na íntegra, no endereço eletrônico, erro! a referência de hiperlink 
não é válida.e também poderão ser lidos ou obtidas cópias na sede da Pre-
feitura Municipal de Vitória do Xingu - Setor de licitações e contratos, situado 
na avenida Manoel félix de farias nº. 174, Bairro centro, Vitória do Xingu/Pa, 
das 08:00 às 12:00 horas. Vitória do Xingu/Pa, 03/08/2021. Joaquim dos 
santos Mendes - Pregoeiro.

Protocolo: 688034

..

ParticULares
.

o sest seNat ParaGoMiNas 
Torna pública a abertura de processo seletivo para contratação e formação de 
cadastro reserva para os seguintes cargos:
650/21 – instrutor (trânsito)
652/21 – Fisioterapeuta
Para mais informações, acesse o endereço eletrônico: http://www.sestsenat.org.
br/vagas, durante o período de inscrições, que será de 04/08 a 11/08/2021.
o processo seletivo terá as seguintes etapas: avaliação de conhecimentos espe-
cíficos (objetiva e discursiva), análise documental e entrevista.

Protocolo: 687551

PaULa BaLBiNot 
Portadora do rG nº 4396100 Pc-Pa 
inscrita no cPF nº 520.686.922-87 

Torna púbico que recebeu da SEMMa-Pa - Secretaria Municipal de Meio ambien-
te, a licença de atividade rural lar nº 038/2021 com validade até 29/07/2024, 
referente ao imóvel denominado fazenda Boa Esperança, localizado á rod Br 
222 km 45  - Dom Eliseu -PA.

Protocolo: 688047

cooPeratiVa Mista eXP.MiN aGroPe. 
coLoNiZadora do PatrociNio - cooPa 

cNPJ 34.691.600/0001-65 
Torna público que recebeu junto a Secretaria Municipal de Meio ambiente de 
Novo Progresso - SEMMa/NP, a licença de operação (lo)nº 072/2021 proces-
so nº 359/2021 para extração e beneficiamento de minério de ouro.

cooPeratiVa dos GariMPeiros e 
MiNeradores do BrasiL - cooGaMiBra 

cNPJ 18.336.502/0001-53 
Torna público junto à Secretaria Municipal de Meio ambiente - SEMMa/NP, que 
recebeu a licença Previa nº 067/2021, licença de instalação n°068/2021 e 
Licença de Operação n° 068/2021, para extração e beneficiamento de minério 
ouro, o processo nº 804/2021.

Protocolo: 688044

.

.

eMPresariaL
.

Pedido de LieNÇa PrÉVia e iNstaLaÇÃo
PHOENIX TOWER PARTICIPAÇÕES S/A

cNPJ:20.228.158/0001-20 
Torna público que esta rEQUErENdo  à Secretaria Municipal de Meio ambien-
te de cametá- lP e li para a atividade de TElEcoMUNicaÕES com endereço 
rodovia Br242, KM 03, bairro cinturão verde, cametá-Pa  através do Proces-
so nº097/2020.

Protocolo: 688062

“JUrUÁ FLorestaL eireLi 
inscrita no cNPJ/MF 83.273.664/0001-51 

Torna público que em 13/07/2021, requereu junto à SEMa - Secretaria Mu-
nicipal de Meio ambiente de ananindeua  através do Protocolo r074221, a 
renovação de sua licença ambiental de operação - l.o., da atividade prin-
cipal de Serrarias com desdobramento de Madeira em Bruto e do Protocolo 
r074121, a renovação de sua licença ambiental de operação - l.o., das 
instalações portuárias, de sua sede localizada no distrito industrial de ananin-
deua, rua Manoel Souza S/N, Quadra 16, lotes 01 a 06, Setor E, no município 
de ananindeua (Pa)”.

Protocolo: 688063

coNseLHo reGioNaL de MediciNa do estado do ParÁ
NotiFicaÇÃo

a corregedora do conselho regional de Medicina do estado do Pará, no uso 
de suas atribuições legais e sob os auspícios dos arts. 37, inciso iV, e 38, 
incisos I e II, do Código de Processo Ético-Profissional de 2016, NOTIFICA o 
Sr. dr. rEGiNaldo PiNTo rodriGUES para que no prazo de 30 (trinta) dias 
apresente sua defesa Prévia referente ao PEP nº 04/2021. E por se encontrar 
em local incerto e não sabido, expede-se o presente edital.
dra. Maria de Fátima Guimarães couceiro - corregedora-crM/Pa.

NotiFicaÇÃo
o coNseLHo reGioNaL de MediciNa do estado do ParÁ, sob os ter-
mos do art. 41 c/c art.38 III do Código de Processo Ético Profissional (Reso-
lução cfM 2145/2016), NoTifica a Sra. dra. rENaTa liMa PrUdENTE, que 
tem o prazo de 30 (trinta) dias, a contar desta publicação para “Vistas” dos 
autos do PEP Nº10/2021, no Setor Jurídico do crM/Pa, av. Generalíssimo 
deodoro 253, Belém/Pa. Por se encontrar em lugar incerto e não sabido, e 
para que chegue ao conhecimento da mesma, expediu-se este Edital, que 
será publicado na forma da lei. dra. Maria de Fátima Guimarães couceiro 
- corregedora do crM/Pa

Protocolo: 688064
coMUNicado

corcoVado GraNitos Ltda. 
Torna público que obteve da Secretaria Municipal de Meio ambiente e Turismo 
- SEMMaTUr, Prefeitura de rio Maria-Pa, através do processo n° 114/2018, 
lo n° 027/2021 para atividade de extração de minerais não-metálicos (rocha 
ornamental - granito/basalto), na localidade de faz. água fria, Estrada do 
Pontão, Mun. rio Maria - Pa.

Protocolo: 688065


