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de especialistas;. cumprir as diretrizes traçadas pelo setor de controle, 
acompanhamento e avaliação financeira de contratos e convênio da 
respectiva Secretaria Municipal.
art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, aplicando-
se seus efeitos aos contratos e Termos aditivos de contratos em execução. 
dê-se ciência, cumpra-se, registre-se e publique-se. Gabinete do 
Secretário Municipal de agricultura e Pesca, aos dois dias de setembro de 
dois mil e vinte e um.  Bruno da Silva Costa. Secretário Municipal de 
agricultura e Pesca. decreto nº 008/2021 - GaP/PMs.

Protocolo: 704352

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM - seMsa
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 028/2021-seMsa
objeto: contratação de Empresa Especializada em realizar Exames de 
análises clínicas (Hemograma animal), Pela Secretaria Municipal de Saúde 
de Santarém); conforme especificações constantes no Edital: 15/09/2021 a 
partir das 09h no endereço eletrônico: www.portaldecompraspublicas.com.
br ou www.santarem.pa.gov.br. início de entrega das propostas: 15/09/2021 
a partir das 9h no site www.portaldecompraspublicas.com.br. abertura das 
propostas: 28/09/2021 às 9h no site www.portaldecompraspublicas.com.
br. Gledson esmilly sousa Bentes - Pregoeiro da PMs.

Protocolo: 704353
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PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNto aNtÔNio do taUÁ
aViso de ratiFicaÇÃo

oriGeM disPeNsa de LicitaÇÃo 7/0308001-2021-dL-PMsat/seMed.
objeto: aQUiSiÇÃo EMErGENcial dE GÊNEroS aliMENTÍcioS 
PErEcÍVEiS E NÃo PErEcÍVEiS, Para aTENdEr aoS alUNoS da rEdE 
MUNiciPal dE ENSiNo do MUNicÍPio dE SaNTo aNToNio do TaUá, 
coNforME aS dirETriZES do ProGraMa NacioNal dE aliMENTaÇÃo 
EScolar (PNaE).
coNtratada: a P S dE caSTro coMÉrcio - EirEli - EPP, cNPJ: 
25.080.014/0001-93, Valor ToTal de r$ $ 179.784,81 (cento e setenta 
e nove mil e setecentos e oitenta e quatro reais e oitenta e um centavos).
FUNdaMeNtaÇÃo LeGaL: lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 - art. 
24, inciso iV e suas alterações.

19 de agosto de 2021
eVaNdro corrÊa da siLVa

Prefeito Municipal
Protocolo: 704354

PreFeitUra MUNiciPaL de saNto aNtÔNio do taUÁ
eXtrato de coNtrato

oriGeM: disPeNsa de LicitaÇÃo 7/0308001-2021-dL-PMsat/seMed.
objeto: aQUiSiÇÃo EMErGENcial dE GÊNEroS aliMENTÍcioS 
PErEcÍVEiS E NÃo PErEcÍVEiS, Para aTENdEr aoS alUNoS da rEdE 
MUNiciPal dE ENSiNo do MUNicÍPio dE SaNTo aNToNio do TaUá, 
coNforME aS dirETriZES do ProGraMa NacioNal dE aliMENTaÇÃo 
EScolar (PNaE).
coNtratada: a P S dE caSTro coMÉrcio - EirEli - EPP, cNPJ: 
25.080.014/0001-93.
coNtratos: 2008001/2021 - dl-PMSaT/SEMEd - r$ 179.784,81 (cento 
e setenta e nove mil e setecentos e oitenta e quatro reais e oitenta e um 
centavos).
FUNdaMeNtaÇÃo LeGaL: lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 - art. 
24, inciso iV e suas alterações.
daTa dE aSSiNaTUra: 20 de agosto de 2021

eVaNdro correa da siLVa
Prefeito Municipal

Protocolo: 704355
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PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

.

MUNicÍPio de sÃo doMiNGos do araGUaia
aViso de LicitaÇÃo

Pregão eletrônico para registro de Preços nº 9/2021-43-edUc, objeto 
eventual e  parcelada aquisição de kits de merenda escolar, para atender ao 
Programa Nacional de alimentação Escolar (PNaE), e serem distribuídos aos 
Pais e/ou responsáveis dos alunos matriculados na rede Pública de Ensino 
durante a Pandemia (COVID-19), conforme especificações, quantitativos 
e demais condições estabelecidas neste Termo de referência, conforme 
quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos, sessão dia 
27/09/2021, às 08h00min (oito horas) horário de Brasília. Kledson ribeiro 
da Silva/Pregoeiro.

Protocolo: 704356

..

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO FÉLIX DO XINGU

.

PreFeitUra MUNiciPaL de 
sÃo FÉLiX do XiNGU - Pa
eXtrato de coNtrato

contrato n° 20210303 - PreGÃo eLetrÔNico Nº 066/2020 - srP 
- contratante PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo FÉLiX do XiNGU - 
contratado: Petro Posto XiNGU coMerc. de coMBUstiVeL Ltda - 
objeto: rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra aQUiSiÇÃo dE coMBUSTÍVEiS 
E lUBrificaNTES, Para aTENdEr aS NEcESSidadES da SEcrETaria 
MUNiciPal dE oBraS E TrNSPorTES - SEMoB, coM ParTiciPaÇÃo ao 
rEGiSTro dE PrEÇo aS SEcrETariaS: SEMaPlaN, SEMaGoV, SEMaGri, 
SEMcUlT, SEMTUr, SEMfi, SEMEl E SEMUrB. Vigência: 13/09/2021 a 
31/12/2021 - Valor Global: r$ 4.859.480,00 (quatro milhões, oitocentos e 
cinquenta e nove mil, quatrocentos e oitenta reais) - data da assinatura: 
13/09/2021.

Joao cLeBer de soUsa torres
Prefeito Municipal de São félix do Xingu

Protocolo: 704357
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PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO

.

PreFeitUra MUNiciPaL de seNador JosÉ PorFirio
aViso de resULtado de LicitaÇÃo

a PreFeitUra MUNiciPaL de seNador JosÉ PorFirio através do 
Presidente da comissão permanente de licitação do município de Senador 
José Porfírio, torna público o resultado do Processo Licitatório Modalidade 
Tomada de Preços nº 004/2021, Tipo: Menor Preço, empreitada por preço 
Global realizado no dia 13/09/2021 às 09:00 horas, tendo como vencedora 
com valor global de r$ 1.254.519,81(um milhão e duzentos e cinquenta 
e quatro mil e quinhentos e dezenove reais e oitenta e um centavos) a 
empresa: coNSTrUTora PacTac lTda, c.N.P.J.  nº  10.608.906/0001-47; 
oBJETo: contratação de empresa para construção de pavimentação em 
Blokret Sextavado, com meio fio e linha d’agua e calçamento, na Travessa 
São francisco, Bairro Nossa Senhor aparecida, município de Senador José 
Porfírio, em atendimento ao convênio nº. 17/2021 da Secretaria de Estado 
de desenvolvimento Urbano e obras Públicas.

Senador José Porfírio-Pa, 13 de setembro de 2021
Kleber dos anjos de sousa

Presidente da cPl
Protocolo: 704358
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PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SOURE

.

PreFeitUra MUNiciPaL de soUre
aViso de LicitaÇÃo - 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 058/2021-Pe/srP
a Prefeitura Municipal de soure-Pa, torna público a todos os interessados 
ao processo licitatório que tem como REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA 
E EVENTUal aQUiSiÇÃo dE cÂMara friGorifica E caiXa TÉrMica 
TiPo HoTBoX, ViSaNdo aTENdEr aS NEcESSidadES da SEcrETaria 
MUNiciPal dE EdUcaÇÃo do MUNiciPio dE SoUrE/Pa. a abertura será 
no dia 27/09/2021 as 08:30 horário de Brasília. o Edital e seus anexos 
estão disponíveis em www.portaldecompraspublicas.com.br informações 
e-mail: pregoeirosoure@gmail.com.

aViso de LicitaÇÃo - 
PreGÃo eLetrÔNico Nº 059/2021-Pe/srP

a Prefeitura Municipal de soure-Pa, torna público a todos os interessados 
ao processo licitatório que tem como REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E 
EVENTUal aQUiSiÇÃo dE 300 (TrEZENToS) VENTiladorES dE ParEdE, 
ViSaNdo aTENdEr aS NEcESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal 
dE EdUcaÇÃo do MUNiciPio dE SoUrE/Pa. a abertura será no dia 
27/09/2021 as 14:00 horário de Brasília. o Edital e seus anexos estão 
disponíveis em www.portaldecompraspublicas.com.br informações e-mail: 
pregoeirosoure@gmail.com.

Protocolo: 704359


