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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SÃO GERALDO DO ARAGUAIA-PA

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 9/2021-026
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

objeto: contratação de empresa para preparo e fornecimento de refeições. 
data, Hora, local: 15/09/2021 às 09h00min na sala da cPl da Prefeitura 
mul de são geraldo do araguaia/Pa. contato fone (94) 99231 2699. Edital e 
informações: das 08:00h as 14:00h, no mesmo endereço supra, fornecido ao 
interessado que se identificar. Edital disponível ainda para download no portal 
da transparência Pmsaga, site: http://www.saogeraldodoaraguaia.pa.gov.br 
e portal do tcm/Pa, site: https://www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes. 
São Geraldo do Araguaia - PA, 30 de agosto de 2021. Pregoeiro - Adir 
Carrafa - CPL - PMSAGA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

CHAMADA PÚBLICA Nº. 001/2021
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÂO

objeto: aquisição de gêneros alimentícios oriundos da agricultura familiar 
para atender o cardápio da merenda escolar. data, Hora, local: 17/09/2021 
às 09h00min na sala da cPl da Prefeitura mul de são geraldo do araguaia/Pa. 
contato fone (94) 99231 2699. Edital e informações: das 08:00h as 14:00h, 
no mesmo endereço supra, fornecido ao interessado que se identificar. Edi-
tal disponível ainda para download no portal da transparência Pmsaga, site: 
http://www.saogeraldodoaraguaia.pa.gov.br e portal do tcm/Pa, site: ht-
tps://www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes. São Geraldo do Araguaia - 
PA, 30 de agosto de 2021. Presidente - Adir Carrafa - CPL - PMSAGA.

Protocolo: 698903
.
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

AVISO DE PRORROGAÇÃO
O Município de São Miguel do Guamá/Pa, torna publico a prorrogação 
do Pregão Eletrônico srP nº 032/2021 cujo objeto é registro de preços para 
futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de refeições e 
lanches, com disponibilização de todos os utensílios e equipamentos específi-
cos necessários ao acondicionamento das refeições/lanches, bem como para 
sua conservação e higienização, a ser executado no âmbito do Município de 
são miguel do guamá, objetivando atender as necessidades da Prefeitura, 
secretarias e fundos municipais, pelo princípio da conveniência e da opor-
tunidade. a nova data da sessão de recebimento das propostas, análise e 
julgamento será em 08/09/2021 às 14:00 horas, por meio do endereço ele-
trônico www.comprasgovernamentais.gov.br, UASG: 980551, Edital e anexos: 
https://www.saomigueldoguama.pa.gov.br, Portal tcm/Pa, Email cPl: smg.
pregao@gmail.com, Diretoria de Licitação, sito Praça Licurgo Peixoto, 130, 
centro, horário de 08:00 Às 12:00hs.

Protocolo: 698905
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA

.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA

EXTRATO DE CONTRATO 
CONTRATO Nº 2508001-2021 

ORIGEM: TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2021-002. contratante: município 
de são sebastião da boa vista, cNPJ 05.105.143/0001-81. contratado: mais 
brasil construtora Eireli, cNPJ 26.916.786/0001-85. objeto: contratação de 
Empresa de Engenharia para a Execução de Serviços de Construção de Pas-
sarela de madeira no município de são sebastião da boa vista, conforme 
convênio Plataforma + brasil nº 904129/2020. valor total: r$363.490,00 
(trezentos e sessenta e três mil quatrocentos e noventa reais). assinatura: 
25/08/2021. vigência: 120(cento e vinte) dias.

Protocolo: 698909
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE TERRA ALTA

.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 002/2021-SMS
objeto: registro de Preços Que objetiva aquisição de medicamentos do com-
ponente básico da assistência farmacêutica (farmácia básica, Hipertensão e 
diabetes, saúde mental, Uso Hospitalar - Urgência e Emergência) d insumos 
do componente básico, Estratégico, materiais e Equipamentos Permanen-
tes de uso Hospitalar e odontológico, para o atendimento das Necessidades 
da secretaria municipal de saúde de terra alta. abertura: 10/09/2021, Às 
09h30min. local: Www.comprasgovernamentais.gov.br. aquisição do Edital: 
site do compras Públicas. Elinaldo Matos da Silva - Prefeito.

Protocolo: 698910
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE TOMÉ-AÇU

.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2021-0308001-SRP

O Município de Tomé Açu, torna público aos interessados que às 14:00h 
do dia 14/09/2021 PrEgÃo PrEsENcial 9/2021-0308001-srP. objeto: rE-
gistro dE PrEÇos Para EvENtUal E fUtUra coNtrataÇÃo dE EmPrE-
sa Para PrEstaÇÃo dE sErviÇos dE mEcÂNica, ElÉtrica, fUNilaria, 
PiNtUra, caPotaria, vidraÇaria, com forNEcimENto dE PEÇas E ma-
tEriais, obJEtivaNdo a maNUtENÇÃo PrEvENtiva E corrEtiva dos 
vEÍcUlos aUtomotorEs E maQUiNários Em gEral da frota oficial 
DO MUNICÍPIO DE TOMÉ AÇU E FUNDOS MUNICIPAIS. O Edital e seus anexos 
encontram-se à disposição dos interessados na sala da comissão Permanente 
de licitação, localizada na Praça três Poderes nº 738, bairro: centro, tomé 
Açu/Pa, de segunda a sexta feira, no horário das 8:00hs ás 12:00hs, a partir 
da publicação deste aviso, bem como poderá ser consultado ou retirado no 
Portal dos Jurisdicionados do tribunal de contas dos municípios do Estado do 
Pará - tcm/Pa: www.tcm.pa.gov.br.

JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS SILVA
PREFEITO - Em exercício

Protocolo: 698911
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE TRAIRÃO

.

AVISO DE PRORROGAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: PREGÃO ELETRONICO 

SRP Nº 027/2021PMT-PE-SRP
TIPO: Menor Preço por Item

OBJETO: rEgistro dE PrEÇos Para fUtUra coNtrataÇÃo dE EmPrEsa 
Para aQUisiÇÃo dE EQUiPamENtos, PEÇas E sUPrimENtos dE iNfor-
mática, dEstiNados a atENdEr a PrEfEitUra mUNiciPal dE trairÃo 
E fUNdos.
A Prefeitura Municipal de Trairão - PA ora denominada licitadora, atra-
vés de seu Pregoeiro, torna público a todos os interessados que o PrEgÃo 
ElEtrÔNico srP Nº 027/2021Pmt-PE-srP com abertura marcada para o dia 
31/08/2021 às 08:00 horas, fica PRORROGADA para o dia 02 de setembro 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.

AVISO DE PRORROGAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: PREGÃO ELETRONICO 

SRP Nº 029/2021PMT-PE-SRP
TIPO: Menor Preço por Item

OBJETO: rEgistro dE PrEÇos Para fUtUra coNtrataÇÃo dE EmPrEsa 
Para aQUisiÇÃo dE PEÇas E sErviÇos dE maNUtENÇÃo dE cENtral dE 
ar E ar coNdicioNado dE JaNEla, dEstiNados a atENdEr a PrEfEitU-
ra mUNiciPal E fUNdos.
A Prefeitura Municipal de Trairão - PA ora denominada licitadora, atra-
vés de seu Pregoeiro, torna público a todos os interessados que o PrEgÃo 
ElEtrÔNico srP Nº 029/2021Pmt-PE-srP com abertura marcada para o dia 
31/08/2021 às 13:00 horas, fica PRORROGADA para o dia 02 de setembro de 
2021 às 13:00 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.


