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PREfEituRA MuNiciPAL DE sANtARéM - sEMAP
PoRtARiA Nº 053/2021-sEMED
a secretária Municipal de educação, sra. Maria josé Maia da silva, no uso 
de suas atribuições legais, conforme decreto nº 005/2021, de 1 de janeiro 
de 2021, conferidas pela lei orgânica Municipal e em cumprimento ao dis-
posto no art. 51 da lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.
resolve,
art. 1º - designar os servidores abaixo indicados para, com observância 
da legislação vigente, atuar como fiscais dos contratos celebrados entre a 
secretaria Municipal de educação e as empresas que possuem o seguin-
te objeto: aquisição de Material de Higiene, limpeza e descartáveis para 
atender as necessidades da secretaria Municipal de educação, escolas e 
Unidades de educação infantil da rede Municipal de ensino, conforme suas 
atribuições imediatas: Maria fabiele s. de oliveira - Matrícula nº 89272 - 
chefe de seção compras - Naf; decreto: 673/2021 - gaP/PMs.
Art. 2º - Para fiscal substituto fica designado o seguinte servidor: Raimun-
do Nonato Pereira da silva - Matrícula nº 22712.
art. 3º - esta Portaria entra em vigor na data de sua emissão, revogan-
do-se as disposições em contrário. dê-se ciência, cumpra-se, registre-se e 
publique-se. gabinete da secretária Municipal de educação, aos dezessete 
dias de Março de dois mil e vinte e um.

Protocolo: 637969
PREfEituRA MuNiciPAL sE sANtARéM - sMt
PoRtARiA Nº 012/2021-GAB/sMt - sANtARéM/PA, 17/03/2021
o secretário Municipal de Mobilidade e trânsito, sr. Paulo jesus 
da silva, no uso de suas atribuições legais, conforme decreto Nº 
009/2021 - gaP/PMs, 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.
considerando dever de compreender os princípios básicos da administra-
ção Pública, com a probidade, legalidade, publicidade e outros, e o disposto 
nas leis nºs 121.232/2010, 8.666/1993 e 13.019/2014;
considerando o Processo administrativo nº 20210001 - sMt, cujo objeto 
é contratação de empresa especializada para o serviço de operação de 
sistema de comercialização eletrônica de Passagens e Monitoramento 
operacional do sistema de transporte público de passageiros, com for-
necimento de equipamentos, por regime de comodato, para a operacio-
nalização dos sistemas.
resolve
art. 1º - designar os servidores abaixo indicados para com observância 
da legislação vigente, atuar como comissão de avaliação e julgamento 
referente ao Processo administrativo N° 20210001 - sMt. cristiane ro-
berta Pereira da silva - Matrícula nº 23209. Marcos Williams cavalcante 
goncalves - Matrícula nº 88651. ilarilda duarte de araujo Paiva- Matri-
cula n° 89189; rafael Queiroz reis - Matricula n° 83407; sérgio golvêa 
Melo - Matricula n° 84812.
art. 2º - esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
produzindo efeitos a partir de sua assinatura. dê-se ciência, cumpra-se, 
registre-se e publique-se. gabinete do secretário Municipal de Mobilida-
de e trânsito, aos dezessete dias do mês de março do ano de dois mil 
e vinte um. Paulo jesus da silva - secretário Municipal de Mobilidade e 
trânsito/decreto nº 009/2021-gaP/PMs.

Protocolo: 637973
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTARÉM NOVO

Aviso DE LicitAção
PREGão ELEtRoNico Nº 003/2021-fME - PRoc. ADMiNistRAti-
vo Nº 00103001/21 - PRoc. LicitAtÓRio Nº 9/2021-150301.
o Município de santarém Novo, através do fundo Municipal de educa-
ção, por intermédio do Pregoeiro, torna público que às 10:00h do dia 
31/03/2021, realizará licitação, Pregão eletrônico, tipo menor preço por 
item, para a aQUisiÇÃo de gêNeros aliMeNtÍcios Para o ateNdi-
MeNto do PrograMa NacioNal de aliMeNtaÇÃo escolar (PNae), 
atravÉs da secretaria MUNiciPal de edUcaÇÃo, Para coNtribUir 
coM o cresciMeNto, o deseNvolviMeNto, a aPreNdiZageM, o reN-
diMeNto escolar dos estUdaNtes, Por Meio da oferta da aliMeN-
taÇÃo escolar e de aÇÕes de edUcaÇÃo aliMeNtar e NUtricioNal 
Neste MUNicÍPio., coNforMe esPecificaÇÕes e QUaNtidades esti-
Madas descritas No terMo de  referêNcia, aNexo  i do edital, a 
realizar-se na no endereço eletrônico:https://www.portaldecompraspubli-
cas.com.br/18/. a licitação obedecerá ao disposto na lei nº 10.520/2002, 
decreto Nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, subsidiada pela lei nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores. o edital e seus anexos encon-
tram-se à disposição dos interessados no endereço eletrônico: https://
santaremnovo.pa.gov.br/ e no departamento de licitações da Prefeitura, 
na rua frei daniel samarate, complexo administrativo, nº 128, centro, 
deste Município - ceP: 68.720-000, a partir da publicação deste aviso, no 
horário de expediente das 08:00hs às 13:00hs. informações: pmsn.licita@
gmail.com.
felipe gabriel correa barros
Pregoeiro Municipal

Protocolo: 637979
Aviso DE REABERtuRA
toMADA DE PREços Nº 002/2021-PMsN - PRoc. ADMiNistRAti-
vo Nº 01901001/21/- PRoc. LicitAtÓRio Nº 2/2021-220101.
a Prefeitura Municipal de santarém Novo, torna público que no dia 
05/04/2021 às 10h00min em sua sede à rua frei daniel samarate,( com-
plexo administrativo), nº 128, centro, deste Município, realizará licita-
ção, Modalidade tomada de Preços, do tipo menor preço global. com o 

objeto: “contratação de empresa capacitada para prestação de serviços 
de MaNUteNÇÃo do ParQUe de ilUMiNaÇÃo Pública do MUNicÍPio 
de saNtarÉM Novo, compreendendo a execução de serviços de manu-
tenção permanente, mediante fornecimento de materiais, mão de obra, 
equipamentos e ferramental necessários, conforme projetos, memoriais 
descritivos e planilhas orçamentárias, neste município”. o procedimento 
licitatório obedecerá ao disposto na lei nº 8.666/93 e suas alterações pos-
teriores. O Edital Retificado e seus anexos encontram-se à disposição dos 
interessados nos endereços eletrônico: https://santaremnovo.pa.gov.br/ 
e https://www.tcm.pa.gov.br/portaldojurisdicionado/sistema/geo-obras 
ou no departamento de licitações do complexo administrativo municipal, 
na rua frei daniel samarate, nº 128 - ceP: 68720-000, informações e 
esclarecimentos via e-mail - pmsn.licita@gmail.com ou fone: (91) 98505-
0804, a partir da publicação deste aviso, no horário de expediente das 
08:00hs às 13:00hs.
thaylo Pires do Nascimento
Presidente da cPl

Protocolo: 637980
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS

.

PREfEituRA MuNiciPAL DE são cAEtANo DE oDivELAs
Aviso DE LicitAção. toMADA DE PREços Nº 001/2021-cPL/PMs-
co. a Prefeitura Municipal de são caetano de odivelas, torna público aos 
interessados que realizará licitação na modalidade toMada de PreÇos Nº 
001/2021, tipo menor preço global. objeto: obtenção de proposta mais van-
tajosa para a administração, relativa à contratação de pessoa jurídica para 
execução indireta, por meio de empreitada global de mão de obra, materiais, 
equipamentos e ferramental necessários para construção de uma Quadra Po-
liesportiva no bairro Pepéua, Município de são caetano de odivelas/Pa con-
forme projetos, memoriais descritivos e planilhas orçamentárias, neste mu-
nicípio. abertura: 06/04/2021, às 09:00hs. o procedimento licitatório obede-
cerá ao disposto na lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. a retirada 
dos editais e seus anexos encontram-se disponíveis na sala de licitações, sito 
na av. floriano Peixoto, nº 01 - bairro centro - ceP: 68.775-000, são caetano 
de odivelas - Pará, no horário de 08:00 às 13:00h, de segunda a sexta, www.
tcm.pa.gov.br/portaldojurisdicionado/sistema/geo-obras ou pelo site (www.
saocaetanodeodivelas.pa.gov.br). informações: e-mail: cplsaocaetano21@
gmail.com. brenda da silva barbosa - Presidente da comissão Permanente 
de licitação.

Protocolo: 637987

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TRAIRÃO

.

PREfEituRA MuNiciPAL DE tRAiRão
Aviso DE PRoRRoGAção. Modalidade: PregÃo eletroNico srP 
Nº 011/2021PMt-Pe-srP. tiPo: Menor Preço por item. objeto: regis-
tro de PreÇos Para futura contratação de empresa Para aquisição de 
Maquinas e implementos Para dar suporte aos Produtores da agricultu-
ra familiar, destinadas a atender a secretaria Municipal de agricultura, 
aquicultura e Pesca. a Prefeitura Municipal de trairão - Pa ora denominada 
licitadora, através de seu Pregoeiro, torna público a todos os interessados 
que o PregÃo eletrÔNico srP Nº 011/2021PMt-Pe-srP com abertura 
marcada para o dia 18/03/2021 às 08:00 horas, fica PRORROGADA para o 
dia 23 de março de 2021 às 08:00 horas a abertura do processo licitatório. 
Motivo: em razão de adequações necessárias ao sistema de licitações 
para o exercício de 2021, se fazendo assim necessária tal prorrogação. 
deivide da silva cruz - Pregoeiro/ decreto Nº 053/2020.
Avisos DE LicitAção. a Prefeitura Municipal de trairão usando de 
suas atribuições legais vem através de seu pregoeiro deivide da sil-
va cruz tornar público os extratos de edital conforme abaixo: PregÃo 
ELETRÔNICO (SRP) N° 013/2021PMT-PE-SRP 2ª CHAMADA, tipo Menor 
Preço por item, Modo de disputa aberto. objeto: registro de Preços 
Para futura contratação de empresa Para locação de Maquinas Pesadas 
para atender as demandas da secretaria Municipal de obras e serviços 
Urbanos. data da abertura: 31/03/2021 Horário: 08:00hrs (horário de 
brasília-df). integra do edital no site www.portaldecompraspublicas.
com.br, departamento de licitações na sede da Prefeitura no endereço: 
avenida fernando guilhon nº s/n - bela vista no horário das 08h00m às 
14h00m. Município de trairão. deivide da silva cruz - Pregoeiro.
a Prefeitura Municipal de trairão usando de suas atribuições legais 
vem através de seu pregoeiro deivide da silva cruz tornar público os 
extratos de edital conforme abaixo: PregÃo eletrÔNico (srP) N° 
008/2021PMT-PE-SRP 2ª CHAMADA, tipo Menor Preço por Item, Modo 
de disputa aberto e fechado. objeto: registro de Preços Para futura 
contratação de empresa Para aquisição de Passagens fluviais, destina-
dos a atender a Prefeitura Municipal de trairão e fundos. data da aber-
tura: 31/03/2021 Horário: 13:00hrs (horário de brasília-df).
PREGão ELEtRôNico (sRP) N° 001/2021PMt-PE-sRP 3ª CHA-
Mada, tipo Menor Preço por item, Modo de disputa aberto e fechado. 
objeto: registro de Preços Para futura contratação de empresa Para 
aquisição de botija e recarga de gás de cozinha destinados a atender 
a Prefeitura Municipal de trairão e fundos Municipais. data da abertu-


