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adjuvantes e sacola plástica para  atendimento aos projetos de fruticultura, 
Plano Safra, olericultura,  Bovinocultura leiteira, ovino-caprinocultura e cen-
tro de Tecnologia para  agricultura familiar - cETaf, da Secretaria Municipal 
de Produção rural do  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 8/2020-044PMP
fonte de recursos: PrEfEiTUra MUNiciPal dE ParaUaPEBaS
Preços: os preços estão registrados nos termos das propostas vencedoras do 
PrEGÃo ElETrÔNico Nº 8/2020-044PMP, conforme abaixo:
Empresa: MErcoSUl aGroNEGocioS  EirEli;  c.N.P.J.  nº  
11.258.338/0001-64, estabelecida à aVENida daS PalMEiraS,Nº586, diST: 
SÃo JoSÉ, cascavel Pr, representada neste ato pelo Sr(a). JHoN MaYKEl 
SBardEloTTo, c.P.f. nº 064.735.949-90.
iTEM 00030 00033 00036
Valor ToTal r$ 4.650,60
obs: Este extrato encontra-se na integra no site da Prefeitura. www.pa-
rauapebas.pa.gov.
Parauapebas-Pa, 21 de Junho de 2021

Protocolo: 679838

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 20210325
oriUNda do PreGÃo eLetrÔNico Nº 8/2020-044PMP

Parte: MUNicÍPio de ParaUaPeBas - estado do ParÁ.
finalidade: Que terá por objeto, registro de preços para futura e eventual 
aquisição de fertilizantes, calcário, defensivos agrícolas, hormônios vegetais, 
adjuvantes e sacola plástica para  atendimento aos projetos de fruticultura, 
Plano Safra, olericultura,  Bovinocultura leiteira, ovino-caprinocultura e cen-
tro de Tecnologia para  agricultura familiar - cETaf, da Secretaria Municipal 
de Produção rural do  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 8/2020-044PMP
fonte de recursos: PrEfEiTUra MUNiciPal dE ParaUaPEBaS
Preços: os preços estão registrados nos termos das propostas vencedoras do 
PrEGÃo ElETrÔNico Nº 8/2020-044PMP, conforme abaixo:
Empresa: TEca TEcNoloGia  E  coMErcio  lTda;  c.N.P.J.  nº 
11.163.447/0001-06, estabelecida à rUa calaUdio MaNoEl da coSTa, 
oUro PrETo, lavras MG, representada neste ato pelo Sr(a). TarciSio dE 
JESUS rodriGUES, c.P.f. nº 778.320.356-68.
iTEM 00015 00021
Valor ToTal r$ 1.588,80
obs: Este extrato encontra-se na integra no site da Prefeitura. www.pa-
rauapebas.pa.gov.
Parauapebas-Pa, 21 de Junho de 2021

Protocolo: 679836

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 20210331
oriUNda do PreGÃo eLetrÔNico Nº 8/2020-044PMP

Parte: MUNicÍPio de ParaUaPeBas - estado do ParÁ.
finalidade: Que terá por objeto, registro de preços para futura e eventual 
aquisição de fertilizantes, calcário, defensivos agrícolas, hormônios vegetais, 
adjuvantes e sacola plástica para  atendimento aos projetos de fruticultura, 
Plano Safra, olericultura,  Bovinocultura leiteira, ovino-caprinocultura e cen-
tro de Tecnologia para  agricultura familiar - cETaf, da Secretaria Municipal 
de Produção rural do  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 8/2020-044PMP
fonte de recursos: PrEfEiTUra MUNiciPal dE ParaUaPEBaS
Preços: os preços estão registrados nos termos das propostas vencedoras do 
PrEGÃo ElETrÔNico Nº 8/2020-044PMP, conforme abaixo:
Empresa: BiddEN coMErcial  lTda;  c.N.P.J.  nº  36.181.473/0001-80,  esta-
belecida  à  rua capitão João Zaleski, n 1763, lindóia,curitiba Pr, representada 
neste ato pelo Sr(a). MaBEl aNdrUSiEVicZ, c.P.f. nº 727.028.189-00.
iTEM 00020 00022 00023 00027 00028 00031 00032 00035 00042 00047
Valor ToTal r$ 9.613,00
obs: Este extrato encontra-se na integra no site da Prefeitura. www.pa-
rauapebas.pa.gov.
Parauapebas-Pa, 21 de Junho de 2021

Protocolo: 679837

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas

eXtrato de disPeNsa de LicitaÇÃo
Nº 7/2021-002seMed

a comissão de licitação do Município de ParaUaPEBaS, através do  fUNdo 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, em cumprimento à ratificação procedida pelo Sr. 
JoSÉ lEal NUNES, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa 
de licitação a seguir:
objeto locação de imóvel para funcionamento de Extensão da Escola Muni-
cipal de Ensino fundamental Mário lago, localizada na avenida VS-10 com 
avenida Nova Zelândia e rua El-Salvador, Quadra 01, lotes 09 a 12, Bairro 
Parque das Nações ii, no Município de Parauapebas, Pa.
contratada MÍriaN SaNTaNa SaNToS MoNTEiro
fundamento legal art. 24, inciso X , da lei nº  8.666/93 e suas alterações 
posteriores.
declaração de dispensa de licitação emitida pela comissão de licitação e 
ratificado pelo  Sr. JOSÉ LEAL NUNES.

 ParaUaPEBaS - Pa, 06 de Julho de 2021.
 FaBiaNa de soUZa NasciMeNto

comissão de licitação
Presidente

Protocolo: 679844

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PORTEL

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PorteL
aViso de LicitaÇÃo do PreGÃo 

eLetrÔNico srP Nº 9/2021-260704
a Prefeitura Municipal de Portel/Pa, torna público o processo licitatório a se-
guir: Processo Nº 9/2021-260704. objeto: registro de preço para eventual 
aquisição de passagens fluviais dos itens fracassados, para atender as neces-
sidades da Prefeitura e fundos Municipais de Portel/Pa, conforme quantita-
tivos e especificações constantes no Edital e seus anexos. Maiores Informa-
ções no Endereço: av. duque de caxias, 803, centro, Portel/Pa ou https://
www.licitanet.com.br e https://www.tcm.pa.gov.br/. abertura da sessão: 
26/07/2021 às 10h00 no site www.licitanet.com.br

Michell Maranhão-Pregoeiro
Protocolo: 680066

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA IZABEL DO PARÁ

.

aViso de HoMoLoGaÇÃo.
PreGÃo eLetrÔNico Nº 013/2021-PMsiP.

oBJETo: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para a EXEcUÇÃo dE SErViÇoS diá-
rioS dE laVaNdEria HoSPiTalar Para aTENdEr o HoSPiTal MUNiciPal 
dr. EdilSoN aBrEU; EMPrESa HoMoloGada: clEaN laV - SErVicoS dE 
laVaNdEira HoSPiTalar EirEli, com cNPJ Nº 31.204.108/0001-20; Valor 
global: r$126.600,00 (cento e vinte e seis mil e seiscentos reais); data da 
Homologação: 13/07/2021; ordenador: EVaNdro BarroS WaTaNaBE, Pre-
feito Municipal de Santa izabel do Pará.

rosinaldo Ferreira de Freitas
PrEGoEiro/PMSiP.

Protocolo: 679595

.
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTARÉM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM
secretaria MUNiciPaL de edUcaÇÃo

resULtado de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico 009/2021

a Secretária Municipal de Educação comunica o resultado Parcial do Pregão 
Eletrônico nº 009/2021, destinado a aquisição de utensílios de cozinha, equi-
pamentos e mobiliario escolar para atender as necessidades das unidades de 
educação. Tendo como vencedoras as empresas: aracUa coMErcio dE Mo-
VEiS EirEli-ME, nos itens 1,2,4,6,7,8,11,12 e 13; Via NacioNal coMErcio 
dE BriNQUEdoS EirEli - ME, nos itens 5, 9, 14, 31 e 36; l carValHo E 
SErViÇoS EirEli - ME, nos itens 10 e 35; ir coMErcio & SErViÇoS EirEli 
- ME, nos itens 15 e 39; EXcEllENcE coMErcial lTda - ME, no item16; MV 
ElETroNicoS EirEli - ME, nos itens 17 e 21; EXclUSiVa PriME 85 EirEli 
- ME, nos itens 18, 23, 48, 49, 55, 56, 59, 61, 69; coMErcial flEX EirEli 
- EPP, nos itens 19 e 29; daNfESSi MoVEiS corPoraTiVoS E EScolarES 
lTda- ME, no item 22; PoWEr coMErcio dE EQUiPaMENToS iNd. lTda - 
EPP, nos itens 24 e 27; BraSidaS EirEli - EPP, nos itens 25 e 70; SaNTaNa 
E SoUZa diSTriBUidora E coMErcio dE MoVEiS EirEli - EPP, nos itens 
26, 37 e 41; doMiNGoS SoUSa dE aGUiar - EPP, nos itens 28, 43, 52, 53, 
63 e 64; faBricio racHadEl coSTa ME, nos itens 32 e 34; GN rodriGUES 
EirEli - ME, nos itens 33, 34, 42 e 67; SENTiNEla do ValE coMErcial Ei-
rEli - EPP, no item 38; U f aGUiar ME, nos itens 44, 47, 50, 51, 62 e 68; Go 
VENdaS ElETroNicaS EirEli - ME, no item 45; B2G MEdical coMErcio 
dE ProdUToS MÉdicoS E cirUrGicoS lTda -EPP nos itens 46, 54, 57, 58 
e 60; r B doS SaNToS coMErcial EirEli - EPP, no item 3; lS SErViÇoS 
dE iNforMáTica E ElETroNica lTda - EPP, no item 30; e M K r coMErcio 
dE EQUiPaMENToS EirEli - EPP, no item 20.

Santarém, 12 de julho de 2021
Maria José Maia da silva

Secretária Municipal de Educação
Protocolo: 679998

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM
secretaria MUNiciPaL de iNFraestrUtUra

Portaria Nº 056 /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 revogada a portaria nº 034/2021/Nlcc/SEMiNfra, que desig-
na como fiscal de contrato para reforma e ampliação do centro de convivên-
cia do idoso - cci, o Eng. frank alec feitosa Maia, crEa/Pa 1517294410, lo-
tado nesta Secretaria Municipal de infraestrutura - SEMiNfra. arT. 2º - Passa 
a ser o fiscal de contrato, Eng. rafael Queiroz reis, crEa/Pa 151177740-
0, lotado nesta Secretaria Municipal de infraestrutura - SEMiNfra. arT. 3º 


