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site da Prefeitura Municipal de São João de Pirabas: www.saojoaodepirabas.
pa.gov.br, no Portal dos Jurisdicionados do Tribunal de contas dos Municípios 
do Estado do Pará - TcM/Pa: www.tcm.pa.gov.br e no Portal de compras 
Públicas: www.portaldecompraspublicas.com.br. informações poderão ser ob-
tidas na sala de licitações desta Prefeitura, em horário expediente, sendo das 
08h00min às 12h00min, ou por e-mail licitapmpirabas@outlook.com, ou pelo 
telefone (91) 984227615. Kamily Maria Ferreira araujo, Prefeita Municipal.

Protocolo: 724021

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TOMÉ-AÇU

.

eXtrato de coNtrato
coNtrato 20213076

origem: caroNa Nº a/2021-1410001
coNTraTaNTE: fUNdo MUNiciPal dE EdUcaÇÃo dE ToMÉ -aÇU
coNTraTado: MErcEdES BENZ do BraSil lTda, cNPJ 59.104.273/0001-29
oBJETo: adESÃo da aTa dE rEGiSTro dE PrEÇoS Nº 10/2021, oriUN-
da do PrEGÃo ElETrÔNico 06/2021/fNdE/MEc, Para aQUiSiÇÃo dE 01 
(UM) ÔNiBUS UrBaNo EScolar acESSÍVEl PiSo alTo PadrÃo fNdE.
Valor GloBal: r$ 259.300,00 (duzentos e cinquenta e nove mil, trezentos reais)
ViGÊNcia: 20 de outubro de 2021 a 31 de dezembro de 2021
lUciENE PaNciEri doNadia NarUSE - SEcrETária dE EdUcaÇÃo.
coNtrato 20211920
origem: diSPENSa dE liciTaÇÃo Nº 7/2021-0608001
coNTraTaNTE: fUNdo MUNiciPal dE SaÚdE dE ToMÉ-aÇU
coNTraTado: TV GUaJará ToMÉ aÇU lTda, cNPJ 30.723.689/0001-43
oBJETo: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada EM TraNSMiSSÃo 
TElEViSiVa, Para diVUlGaÇÃo dE aToS iNSTiTUcioNaiS da SEcrETaria 
MUNiciPal dE SaÚdE dE ToMÉ aÇU, dE coMBaTE, oriENTaÇÃo E MEdi-
daS dE ENfrENTaMENTo a coVid-19.
Valor GloBal: r$ 46.000,00 (quarenta e seis mil reais)
ViGÊNcia: 19 de agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021
aLZira LiNo soares oLiVeira - secretÁria de saÚde.

Protocolo: 724022

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TUCUMÃ

.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 9/2021-086PMt

o Município de tUcUMÃ, através da PreFeitUra MUNiciPaL de tUcUMÃ, 
por intermédio da comissão de licitação, torna público que fará licitação 
às 09:00 horas do dia 17 de novembro de 2021, na modalidade PrEGÃo 
ElETrÔNico SrP Nº 9/2021-086PMT, tipo menor preço por iTEM, cujo rE-
GiSTro dE PrEÇoS Para coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada No 
raMo dE locaÇÃo dE TENdaS, Para SUPrir aS NEScESSidadES daS 
SEcrETariaS MUNiciPaiS dE TUcUMÃ, de acordo com o que determina a 
legislação vigente, a realizar-se no Portal de compras Públicas, no sítio www.
portaldecompraspublicas.com.br. informações Gerais: o edital está disponí-
vel na rua do café, S/Nº, Setor alto Morumbi, Tucumã/Pa, das 07:30hs às 
11:30hs e também pelo e-mail: cpl2021pmt@gmail.com, bem como no site 
do TcM, no endereço www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes/. TUcUMÃ - Pa, 
03 de novembro de 2021. NadieLY soUsa rocHa - Pregoeira.

Protocolo: 724023
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.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TRAIRÃO

.

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº. 20210321
oriUNda do PreGÃo eLetrÔNico Nº. 047/2021PMt-Pe-srP

coNTraTaNTE: PrEfEiTUra MUNiciPal dE TrairÃo-Pa, 
cNPJ: 10.221.760/0001-82.
oBJETo: rEGiSTro dE PrEÇoS Para fUTUra coNTraTaÇÃo dE EMPrE-
Sa Para aQUiSiÇÃo dE TUBoS dE coNcrETo arMado Para aTENdEr a 
SEcrETaria MUNiciPal dE oBraS E SErViÇoS UrBaNoS da PrEfEiTUra 
MUNiciPal dE TrairÃo.
coNTraTada: d c Sa EdificaÇÕES & locaÇÃo EirEli, 
cNPJ: 33.430.499/0001-26 com o valor global de r$ 460.200,00 (quatrocen-
tos e sessenta mil e duzentos reais).
data da assinatura: 28/10/2021, vigência: 12 (doze) meses.
trairão-Pa, 28 de outubro de 2021, Pedro José Honório Lino, Presi-
dente da cPL.

Protocolo: 724024

..

ParticULares
.

aNtÔNio reGiNaLdo rocHa Moraes 
cPF 402579322-91 

Torna publico que recebeu da Semma lo 206/2021 válida 26/10/2022 para 
Lavrar e Beneficiar Ouro no Garimpo Cristal Mun. de Itaituba Proc. 1048/2021.

Protocolo: 723918

GUstaVo saMartaNo carNeiro 
cPF N° 020.421.669-95

Torna publico que Requereu a Semma LO para Lavrar e BeneficiarOuro no 
Garimpo canaã Município de itaituba através do Processo 1033/2021.

Protocolo: 723912

aNtÔNio reGiNaLdo rocHa Moraes 
cPF 402579322-91 

Torna publico que requereu a Semma LO para Lavrar e Beneficiar Ouro no 
Garimpo cristal Município de itaituba através do Processo 1048/2021.

Protocolo: 723920

JosÉ MiGUeL soUZa da siLVa 
Torna público que recebeu da SEMadE, a concessão da licença de operação 
Nº 003/2021, válida até 06/10/2022 para atividade de Piscicultura Nativa de 
viveiro escavado e Barragem, inclusive espécies ornamentais, localizada na 
ramal da Germana S/N, Barcarena/Pa.

Protocolo: 723910

rosiLeNe LUZ dos saNtos 
cPF 906792102-53 

Torna público que recebeu da SEMMa lo 203/2021 válida 26/10/2022 para 
lavrar e beneficiar Ouro na BR-230, Mun. Itaituba Processo 530/2021.

Protocolo: 723915

rosiLeNe LUZ dos saNtos 
cPF 906792102-53 

Torna público que recebeu da SEMMa lo 204/2021 válida 26/10/2022 para 
lavrar e beneficiar Ouro na BR-230, Mun. Itaituba Processo 529/2021

Protocolo: 723916

.

.

eMPresariaL
.

serViÇo aUtÔNoMo de ÁGUa e esGotos- s.a.a.e.
toMada de PreÇos Nº 001/2021- saae-siP

o Serviço autônomo de água e Esgotos- S.a.a.E, torna público que realizará 
licitação na modalidade Tomada de Preço nº 001/2021- SaaE-SiP; oBJETo: 
contratação de empresa de engenharia para executar os serviços de forneci-
mento e instalação de subestação elétrica de 112,5 KW – Serviço autônomo 
de água e Esgotos S.a.a.E; a Sessão Pública acontecerá às 09:00 hs do dia 
19 de novembro de 2021, na sala de licitações da PMSiP, sito à av. da repu-
blica, nº 1601, bairro do Triangulo, Santa izabel do Pará. a íntegra do edital 
poderá ser adquirida no site do TcM-Pa (www.tcm.pa.gov.br) e na sala de 
licitações da PMSiP.

itamara Pereira amintas
Presidente da cPl/ SaaE-SiP

Protocolo: 723497

serViÇo aUtÔNoMo de ÁGUa e esGotos- s.a.a.e.
aViso de ProrroGaÇÃo

o Serviço autônomo de água e Esgotos- S.a.a.E, leva ao conhecimento dos 
interessados que prorrogará pelo período de 15 (quinze) dias corridos, o prazo 
de credenciamento para a chamada Publica n°001.2021, que tem por obje-
to: contratação de empresa para prestação de serviços de recebimento de 
faturas de contas de água, adequadas ao padrão fEBraBaN de arrecadação, 
emitidas pelo serviço autônomo de águas e esgotos de Santa izabel do Pará 
(SaaE/SiP), pago através de agentes arrecadadores, correspondentes bancá-
rias casas lotéricas, autoatendimento em caixa eletrônico e internet mobile, 
a documentação necessária para participar deste processo de chamamento 
público deverá ser entregue, em envelope lacrado até dia 19/11/2021, de 
segunda a sexta-feira, no horário entre 08:30hs às 14:00 hs no setor de lici-
tação na Prefeitura Municipal de Santa izabel, na av. da republica, n° 1601, 
Bairro: Triângulo, Santa izabel-Pa, cEP N° 68790-000. a integra do edital 
poderá ser adquirido no setor de licitações da Prefeitura Municipal de Santa 
izabel do Pará - Pa.
edital disponível: TcM Pa, site: www.santaizabel.pa.gov.br -  informações 
e-mail: sip. saae@gmail.com

itaMara Pereira aMiNtas
PrESidENTE cPl/SaaE.

Protocolo: 723917


