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Enquadramento, Seleção de Projetos para o Município e assessoramento de 
convênios, Elaboração de Projetos Para captação de recursos. Valor Total r$ 
35.000,00 (trinta e cinco mil); Vigência: 22 de junho de 2021 a 31/12/2021; 
data da assinatura: 22 de junho de 2021.
coNtrato Nº: 20210170; oriGEM: ToMada dE PrEÇoS 001/2021. 
contratante: Prefeitura Municipal de Placas cNPJ 01.611.858/0001-55. 
contratada (o) W. r, P Marques Eireli Epp cNPJ 22.814.959/0001-01. 
objeto: contratação da Empresa, Para realizar Serviços de Manutenção 
de Pontes de Madeira de lei No Município de Placas/Pa. Valor Total r$ 
299.401,81(duzentos e noventa e nove mil quatrocentos e um reais e oi-
tenta e um centavo). Vigência: 02 de junho de 2021 a 31 de dezembro de 
2021; data da assinatura: 02 de junho de 2021.

Protocolo: 672635
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PORTEL

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PorteL
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 9/2021-220605
a Prefeitura Municipal de Portel/Pa, torna público o processo licitatório a se-
guir: Processo Nº 9/2021-220605. objeto: registro de preço para eventual 
aquisição de Peças para Máquinas Pesadas, Ônibus, Pneus e demais peças 
para manutenção de máquinas e equipamentos pertencentes à Prefeitura Mu-
nicipal, fundo Municipal de Educação e fundo Municipal de Saúde de Portel/
PA, conforme demais especificações contidas no termo de referência. Abertu-
ra da sessão: 08/07/2021 às 09h00 no site www.licitanet.com.br.
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 9/2021-230606
a Prefeitura Municipal de Portel/Pa, torna público o processo licitatório a se-
guir: Processo Nº 9/2021-230606. objeto: registro de preço para eventual 
aquisição de Gêneros alimentícios para a Prefeitura e fundos Municipais de 
Portel/PA, conforme demais especificações contidas no termo de referên-
cia. abertura da sessão: 09/07/2021 às 09h00 no site www.licitanet.com.
br. Maiores informações no Endereço: av. duque de caxias, 803, centro, 
Portel/Pa ou https://www.licitanet.com.br e https://www.tcm.pa.gov.br/.
Michell Maranhão
Pregoeiro

Protocolo: 672658
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTANA DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtaNa do araGUaia - Pa
coNVocaÇÃo Para assiNatUra de coNtrato
a PMsa convoca a empresa: caLaNdriNi e daNtas Ltda, cNPJ: 
36.241.889/0001-46, para assinatura digital do contrato n°079/2021, da 
Tomada de Preços n°004/2021/PMSa, no prazo máximo de 05(cinco) dias 
úteis. conforme item 16 do edital e nos Termos do § 2°, do artigo. 64, da 
lei N° 8.666/93.
Eduardo alves conti
Prefeito Municipal

Protocolo: 672642
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTARÉM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM
secretaria MUNiciPaL de traBaLHo e assisteNcia sociaL
ato de retiFicaÇÃo
Retificar a publicação da PORTARIA nº46/2021-SEMTRAS. Publicado 
no d.o.E. nº 34.562, de 26/04/2021, pág. nº 94. onde se lê: art. 1º- 
Designar como fiscal titular: Roselene Maria Duarte de Andrade. Leia-se: 
Art. 1º- Designar como fiscal titular: Roselene Maria Duarte de Andrade. 
Art. 2º- Para fiscal substituto: Igor Antonio Batista Oliveira.

Protocolo: 672636
PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM
secretaria MUNiciPaL de traBaLHo e assisteNcia sociaL
eXtrato de coNtrato
extrato do contrato Pregão eletrônico Nº 001/2021-seMtras. ob-
jeto: aQUiSiÇÃo dE laNcHES E rEfEiÇÕES ViSaNdo aTENdEr a SEM-
TraS. Vigência: 18/06/2021 a 31/12/2021. contrato n°004/2021. Partes: 
Secretaria Municipal de Trab. e assist. Social / alBErTo doS SaNToS Tor-
rES, cNPJ: 12.796.656/0001-41. Valor: r$ 60.000,00.

Protocolo: 672637

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM
secretaria MUNiciPaL de traBaLHo e assisteNcia sociaL
eXtrato de coNtrato
extrato do contrato Pregão eletrônico Nº 002/2021-seMtras. obje-
to: Prestação de Serviços funerários com fornecimento de urnas mortuárias, 
translado e embalsamento, para atendimento às pessoas em situação de risco 
e vulnerabilidade social, todas destinatárias da assistência Social do Município 
de Santarém-Pa. Vigência: 18/06/2021 a 31/12/2021. contrato n°005/2021. 
Partes: Secretaria Municipal de Trab. e assist. Social / J. G. o SErViÇoS PoS-
TUMoS EirEli cNPJ: 32.019.363/0001-65. Valor: r$ 953.700,00.

Protocolo: 672639
PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM
secretaria MUNiciPaL de traBaLHo e assisteNcia sociaL
Portaria n° 031/2021 - seMtras saNtarÉM, 24 de FeVereiro de 2021.
coNSTiTUi a coMiSSÃo dE fiScaliZaÇÃo dE liciTaÇÃo Para a coN-
TraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Para aQUiSiÇÃo dE MaTErial dE 
EXPEdiENTE E didaTico, ViSaNdo aTENdEr a SEcrETaria MUNiciPal dE 
TraBalHo E aSSiSTÊNcia Social- SEMTraS. a Secretária Municipal de Tra-
balho e assistência Social, Sra. cElSa Maria GoMES dE BriTo SilVa, no uso 
de suas atribuições legais, conforme decreto nº006/2021, de 01 de janeiro de 
2021, conferidas pela lei orgânica Municipal e em cumprimento ao disposto 
no art. 67 da lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.
rESolVE
art. 1° - constituir coMiSSÃo dE fiScaliZaÇÃo, em caráter permanente, 
formada pelos seguintes servidores:
Presidente: lUiZa criSTiNa aMaZoNaS GodiNHo - Matrícula nº 86159 - Psicóloga
1º Membro: HElia cariSE PEdroSo PErEira - Matrícula nº 62690 - Psicóloga
2º Membro: liVia MilEo PaTErMoSTro loPES - Matrícula nº 05973 - Psicóloga
art. 2° - Esta PorTaria entrará em vigor na data de sua publicação.
art. 3° - revogam-se as disposições em contrário. dê-se ciência, cumpra-
se, registre-se e publique-se. Publicado na Secretaria Municipal de Traba-
lho e assistência Social, aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro de 
dois mil e vinte e um.
celsa Maria Gomes de Brito Silva
Secretária Municipal de Trabalho e assistência Social
dEc. 006/2021 - GaP/PMS

Protocolo: 672640
PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM
eXtrato de coNtrato. disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 030/2021 
- seMsa. contrato administrativo nº 064/2021.  Partes: Secretaria 
Municipal de Saúde, fundo Municipal de Saúde e a Empresa Estação Espe-
tos EirEli, pessoa jurídica de direito privado, inscrita  sob o c.N.P.J.  Nº 
17271649/0001-40. Vigência pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a 
partir da assinatura do contrato, dia 23/06/2021. Valor: r$ r$ 135.000,00 
(cento e trinta e cinco mil reais). fundamento no art. 24, inciso iV, da lei 
nº 8.666/93 e alterações posteriores, lei federal Nº 13.979 e alterações 
posteriores. Vania Maria azevedo Portela - Secretária Municipal de Saúde/
decreto nº 744/2021 - GaP/PMS.

Protocolo: 672641
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo MiGUeL do GUaMÁ
aViso de HoMoLoGaÇÃo. o Fundo Municipal de saúde de são 
Miguel do Guamá. resolve homologar em favor da Empresa: Preserve 
coletora de resíduos ltda, cNPJ: 09.332.562/0001-07, o valor total de 
240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), referente ao Pregão Eletrônico 
Nº 011/2021. Processo administrativo nº 00000115/21 que tem por ob-
jeto: contratação de empresa visando a realização de coleta, transportes 
armazenamento, tratamento e destinação final de resíduos sólidos de lixo 
de hospitalar do hospital municipal, centro de testagem e aconselhamento 
- cTa, centro de especialidades odontológicas - cEo, unidade básica de 
saúde da zona rural - UBS zona rural e unidades de saúde da família da 
zona urbana e postos de saúde da zona rural, atendendo as necessidades 
demandadas pela Secretaria Municipal de Saúde de São Miguel do Guamá/
Pa. data da Homologação 25/06/2021.
eXtrato de reGistro de PreÇos. PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 
011/2021. Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá. objeto: contrata-
ção de empresa visando a realização de coleta, transportes armazenamento, 
tratamento e destinação final de resíduos sólidos de lixo de hospitalar do 
hospital municipal, centro de testagem e aconselhamento - cTa, centro de 
especialidades odontológicas - cEo, unidade básica de saúde da zona rural 
- UBS zona rural e unidades de saúde da família da zona urbana e postos de 
saúde da zona rural, atendendo as necessidades demandadas pela Secretaria 
Municipal de Saúde de São Miguel do Guamá/Pa. Vigência: 12 meses. data 
da assinatura: 25/06/2021. contratante: fundo Municipal de Saúde, cNPJ nº: 
11.454.760/0001-95. contratado: Preserve coletora de resíduos ltda cNPJ 
n°09.332.562/0001-07. Valor r$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais). 
Eduardo Sampaio Gomes leite - Prefeito Municipal.

Protocolo: 672643


