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pa.gov.br/licitacoes-e-contratos/ e no Mural das licitações do TcM/Pa, ht-
tps://www.tcm.pa.gov.br a partir da publicação deste aviso.
PaU d’arco - Pa, 22 de junho de 2021.
GilVaN coSTa dE oliVEira
Pregoeiro
Portaria nº 06/2021-GPM/Pd

Protocolo: 670087
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRIMAVERA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PriMaVera
aViso de LicitaÇÃo. PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 9/2021-0020. 
Tipo menor preço por item. objeto: registro de Preço Para Eventual contra-
tação de Empresa Prestadora de Serviços de locação de Veículos destinados 
ao Transporte Escolar da rede Estadual e Municipal de Ensino, do Município 
de Primavera/Pa, com abertura no dia 06/07/2021 a partir das 09h00, no site: 
www.portaldecompraspublicas.com.br. Edital disponível nos sites: http://pri-
mavera.pa.gov.br/; http://tcm.pa.gov.br e www.portaldecompraspublicas.
com.br. áureo Bezerra Gomes - Prefeito Municipal de Primavera/Pa.

Protocolo: 670088

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE REDENÇÃO

.

PreFeitUra MUNiciPaL de redeNÇÃo
eXtrato de coNtrato
coNTraTaNTE: Município de redenção, cNPJ 04.144.168/ 0001-21. coN-
TraTada; rGS ENGENHaria EirEli. cNPJ: 23.732.026/0001-20. Proces-
so licitatório nº 037/2021 concorrência Pública nº 002/2021 - coNTraTo 
Nº 223/2021 - objeto: contratação de empresa para a construção de 16 
(dezesseis) Pontes em concreto armado, nas vias Públicas da zona Ur-
bana da cidade de redenção, estado do Pará, com comprimento total de 
158,00m referente ao convenio nº 009/2020, que entre si celebram a Se-
cretaria de Estado de Transportes-SETraN e o Município de redenção-Pa. 
assinatura: 18/06/2021, Vigência: o prazo de vigência do contrato será 
de (540) dias da contratação após emissão da ordem de serviço. o valor 
Global do contrato esta previsto e estimado em r$ 5.563.343,43 (cinco 
milhões, quinhentos e sessenta e três mil, trezentos e quarenta e três reais 
e quarenta e três centavos). Marcelo frança Borges - Prefeito Municipal

Protocolo: 670089
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ

.

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 0004/2021, para rEGiSTro dE PrEÇoS 
Para fUTUra E EVENTUal aQUiSiÇÃo dE GÊNEroS aliMENTÍcioS EM 
GEral, oBJETiVaNdo aTENdEr aS NEcESSidadES da PrEfEiTUra MU-
NiciPal, SEcrETariaS E fUNdoS MUNiciPaiS dE SaNTa BárBara do 
Pará/Pa. a Sessão de recebimento de propostas, análise e julgamento 
será no dia 02 de julho de 2021 por meio do endereço eletrônico: www.
comprasgovernamentais.gov.br, UaSG: 980369, às 14:00hs. Edital e ane-
xos: 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: 670097
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 0020/2021, para rEGiSTro dE PrEÇoS Para 
fUTUra E EVENTUal aQUiSiÇÃo dE cESTaS BáSicaS, oBJETiVaNdo 
aTENdEr aS NEcESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal dE aSSiSTÊN-
cia Social do MUNicÍPio dE SaNTa BárBara do Pará/Pa. a Sessão de 
recebimento de propostas, análise e julgamento será no dia 02 de julho 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: 670092

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTANA DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtaNa do araGUaia - Pa
eXtrato de coNtrato
PreGÃo eLetrÔNico N°020/2021/srP/FMs
oBJETo: aquisição de materiais para construção para o fundo Municipal de Saúde.
coNTraTaNTE: fMS
coNTraTo Nº: 2021/081
coNTraTada: TriÂNGUlo MaTEriaiS dE coNSTrUÇÃo lTda.
Valor ToTal: r$95.601,30
ViGÊNcia: 16/06/2021 a 31/12/2021.
coNTraTo Nº: 2021/082
coNTraTada: r M MaTEriaiS ElÈTrico lTda.
Valor ToTal: r$149.026,00
ViGÊNcia: 17/06/2021 a 31/12/2021.
coNTraTo Nº: 2021/083
coNTraTada: Go VENdaS ElETroNicaS EirEli
Valor ToTal: r$1.117,50
ViGÊNcia: 17/06/2021 a 31/12/2021.
coNTraTo Nº: 2021/084
coNTraTada: cTHT BraSil EirEli
Valor ToTal: r$19.723,00
ViGÊNcia: 17/06/2021 a 31/12/2021.

Protocolo: 670099
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTARÉM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM - seMsa
eXtrato de coNtrato. DISPENSA Nº 030/2021. Processo Admi-
nistrativo 061 /2021. a Secretaria Municipal de Saúde comunica o Ex-
trato da dispensa 030/2021, cujo objeto é a aquisição de Marmitex para o 
centro de atendimento à coVid-19/USd Paulo freire e ações de Enfrenta-
mento à Pandemia, com a empresa Estação Espetos Eireli, inscrita no cNPJ 
sob o nº 17271649/0001-40, com endereço na v. Engenheiro fernando 
Guilhon, s/n, lote c 01- Bairro: Elcione Barbalho, cEP: 68.038-900, San-
tarém/Pa, representado pela Sra. Heliete Priscila lima costa, brasileira, 
empresária, portadora do cPf 871.434.022-49, rG n° 4331018-Pc/Pa e 
residente e domiciliada na aV. dom frederico costa, 384 Prainha, Santa-
rém Pa, cEP: 68005-480, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, no valor 
estimado de r$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais), doravante 
denominada contratada. fundamentação: art. 24, iV da lei 8.666/93, lei 
federal Nº 13.979e alterações posteriores. Vânia Maria azevedo Portela - 
Secretária Municipal de Saúde/decreto nº 744/2021 - GaP/PMS
desPacHo HoMoLoGatÓrio. HoMoLoGo, para que produza seus efei-
tos legais a Ratificação, referente ao processo de DISPENSA Nº 030/2021-Pro-
cesso administrativo 061/2021, em que consagrou como contratada a empre-
sa: Estação Espetos Eireli, inscrita no cNPJ sob o nº 17271649/0001-40, com 
endereço na v. Engenheiro fernando Guilhon, s/n, lote c 01- Bairro: Elcione 
Barbalho, cEP: 68.038-900, Santarém/Pa, representado pela Sra. Heliete 
Priscila lima costa, brasileira, empresária, portadora do cPf 871.434.022-
49, rG n° 4331018-Pc/Pa e residente e domiciliada na aV. dom frederico 
costa, 384 Prainha, Santarém Pa, cEP: 68005-480, Santarém-Pa, a seguir 
denominado contratada, cujo objeto do referido certame é a aquisição de 
Marmitex para o centro de atendimento à covid-19/USd Paulo freire e ações 
de Enfrentamento À Pandemia, pelo período de180 (cento e oitenta) dias a 
partir da data de assinatura do contrato, podendo ser prorrogado, enquanto 
perdurar a necessidade de enfrentamento dos efeitos da situação de emer-
gência de saúde pública, no valor montante de r$ 135.000,00 (cento e trinta 
e cinco mil reais) Para que produza seus efeitos legais, determinando ainda: 
a) chamamento da Empresa para celebrar contrato; b) Que seja procedida 
à devida publicidade. Vânia Maria azevedo Portela - Secretária Municipal de 
Saúde/decreto nº 744/2021 - GaP/PMS.

Protocolo: 670098
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo doMiNGos do caPiM
aVisos de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 00029/2021
o município de São domingos do capim através da pregoeira, torna pú-
blico o processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico-SrP do tipo 
menor preço por item que versa sobre o rEGiSTro dE PrEÇo Para fU-
TUra E EVENTUal aQUiSiÇÃo dE PEÇaS Para rEGiSTro dE PrEÇoS 
oBJETiVaNdo a coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para forNEciMENTo dE 
PEÇaS E SErViÇoS dE MaNUTENÇÃo dE VEÍcUloS EM aTENdiMENTo a 
SEcrETaria MUNiciPal dE SaÚdE dE SÃo doMiNGoS do caPiM/Pa. a 
data do recebimento e abertura das propostas e documentos de habilitação 
será no dia 13/07/2021 às 07:00 horas no sistema comprasnet. o edital 
estará disponível nos sites: https://saodomingosdocapim.pa.gov.br/cate-
goria/licitacoes/ e www.comprasnet.gov.br e e-mail: licitacaosdc2021@
gmail.com, e também poderá ser obtido no prédio da prefeitura, sala da 


