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PREGão ELEtRôNico SRP 30/2021
contratação de empresa especializada para formar o sistema de registro 
de preços da administração Pública Municipal para prestação de serviços: 
Plantões Médicos, consultas, exames especializados de imagem e outros, 
para atender o fundo Municipal de saúde de altamira/Pá: abertUra. 
24/06/2021, às 09:00 horas (horário local) no site www.licitanet.com.
br. os interessados poderão obter maiores informações e retirar o edital 
completo pelos sites: www.licitanet.com.br, www.tcm.gov.br, www.altami-
ra.pa.gov.br, ou através do e-mail altamiracpl@gmail.com, dás 08:00 às 
14:00 horas e também poderão ser lidos ou obtidos cópias na divisão de 
suprimentos  e serviços da Prefeitura de altamira -  setor de licitação, 
situado na avenida brigadeiro eduardo gomes nº. 3246, bairro esplanada 
do xingu, altamira/Pa, das 08:00 às 12:00 horas.
rodolfo regis NogUeira cabral - Pregoeiro

Protocolo: 666066

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ANAJÁS

.

PREfEituRA MuNiciPAL DE ANAJÁS
LEi Nº 247/2021, DE  02 DE JuNHo DE 2021.
“qUe aUtoriza o Poder execUtivo MUNiciPal de aNajás a alieNar  
a tÍtUlo oNeroso os beNs Públicos MUNiciPais coNstitUÍdos 
coNforMe deNoMiNaÇÕes iNtegraNtes do acervo PatriMoNial do 
MUNicÍPio deaNajás e dá oUtras ProvidêNcias.
o Prefeito Municipal de anajás, estado do Pará, no uso de suas atribuições 
legais, faz saber que a câmara aprovou e eu sanciono a seguinte lei:
art. 1º. fica autorizado o Poder executivo Municipal de anajás a alienar a título 
oneroso os bens integrantes de seu acervo patrimonial conforme itens abaixo:
iteM 1º. 1 (um) barco construído em madeira de lei, sem motor, nome: 
Nova Paz, medindo 15,75 metros de comprimento por 2,95 metros de 
largura e 2 metros de pontal, com a capacidade de 22.700 toneladas, 
de patrimônio nº 783. valor avaliado Pela coMissÃo MiNiciPal de 
beNs, sob o decreto Nº 152/2021, em r$ 30.000,00 (trinta mil reais)
iteM 2º.  1(Um) barco construído em madeira de lei, sem motor, nome: 
salmo 51, medindo 17,5 metros de comprimento por 3,90 metros de lar-
gura e 2,10 metros de pontal, com a capacidade de 34.800 toneladas, pa-
trimônio nº 784. valor avaliado Pela coMissÃo MUNiciPal de beNs, 
sob o decreto Nº 152/2021 em r$ 35.00,00 (trinta e cinco mil reais;
iteM 3º.  1 (um) barco construído em madeira de lei, sem motor, nome: 
cidade de anajás, medindo 21,0 metros de comprimento por 4,60 metros 
de largura e 2 metros de pontal, com a capacidade de 48.300 toneladas, 
patrimônio nº 785. valor avaliado Pela coMissÃo MUNiciPal de beNs, 
sob o decreto Nº 152/2021 em r$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais);
iteM 4º.  1 (uma) plaina niveladora soltreq cat 120k patrimônio nº 786.  
valor avaliado Pela coMissÃo MUNiciPal de beNs, sob o decreto 
Nº 152/2021, em r$ 200.000,00 (duzentos mil reais);
iteM 5º.  1 (uma) caçamba radon, modelo: cr.ca.ab, capacidade volumétri-
ca 12m3, tara 11,080kgf, peso bruto: 23.000, ano 2014, patrimônio nº 787. 
valor avaliado Pela coMissÃo MUNiciPal de beNs, sob o decreto Nº 
152/2021 avaliado eM r$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais);
iteM 6º.  1 (um) Ônibus escolar scania, inscrito no patrimônio público 
municipal sob nº 788. valor avaliado Pela coMissÃo MUNiciPal de 
beNs, sob o decreto Nº 152/2021, em perfeito estado, avaliado em r$ 
10.000,00 (dez mil reais);
iteM 7º.  1 (uma) ambulância sem motor, patrimônio n º 789.  valor 
avaliado Pela coMissÃo MUiciPal de beNs, sob o decreto Nº 
152/2021, em r$ 5.000,00 (cinco mil reais);
iteM 8º.  1 (uma) Kombi cargo ducato grande, patrimônio nº 790. valor 
avaliado Pela coMissÃo MUNiciPal de beNs, sob o decreto Nº 
152/2021, eM r$ 5.000,00 (cinco mil reais);
iteM 9º.  1 (um) trator somente o bloco, patrimônio nº 791. valor 
avaliado Pela coMissÃo MUNiciPal de beNs, sob o decreto Nº 
152/2021, eM r$ 5.000,00 (cinco mil reais);
iteM 10º.  1 (um) trator bloco, série aaat0004t4c001912, patrimônio 
nº 792. valor avaliado Pela coMissÃo MUNiciPal de beNs, sob o 
decreto Nº 152/2021, em r$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Art. 2º.  O preço mínimo fixado para a alienação onerosa sobre a qual a 
presente lei relata conforme itens, podendo o ato alienatório oneroso ser 
realizado entre o Município de anajás - Prefeitura Municipal e pessoas fí-
sicas ou jurídicas públicas ou da iniciativa privada, mediante proposta que 
atinja o preço mínimo estipulado ou valor superior.
i - caso apenas uma pessoa física ou jurídica demonstre interesse na aqui-
sição dos bens objetos da presente autorização legislativa e que oferte o 
preço mínimo estipulado, em razão da precariedade do estado de con-
servação em que se encontram os citados bens, para evitar maior dete-
rioração e consequente desvalorização se priorizará sua alienação sem a 
realização de processo licitatório.
ii - o valor mínimo para a alienação ora autorizada no caput deste artigo 
se dará na modalidade a vista, devendo ser pago citados valores por oca-
sião da lavratura do contrato alienatório oneroso.
art. 3º. a receita auferida com a alienação dos bens públicos ora autori-
zada será revertida integralmente, ao erário público municipal, para apli-
cação e custeio de atividades e fins similares a que se destinavam os bens 
sobre o qual versa a presente autorização legislativa.
art. 4º. esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.
gabinete do Prefeito Municipal, anajás (Pa), 02 de junho de 2021.
vivaldo MeNdes da coNceiÇÃo
Prefeito Municipal
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMETÁ

.

PREfEituRA MuNiciPAL DE cAMEtÁ
ExtRAtoS DE coNtRAto. PREGão ELEtRôNico Nº 03/2021. obje-
to: fornecimento ininterrupto de recarga de gás de oxigênio e aquisição 
de cilindros e fluxômentros. fundamento legal: lei federal nº 8.666/93. 
coNtrato Nº 060/2019. contratante: Prefeitura Municipal de cametá/
secretaria Municipal de saúde - sMs, cNPj 11.311.333/0001-58. con-
tratado: b. de M. rodrigues & cia ltda - Me, cNPj 03.394.320/0001-61. 
total r$ 2.307.565,22. vigência: 08/06/2021 a 08/06/2022. coNtrato 
Nº 061/2021. contratante: Prefeitura Municipal de cametá/secretaria Mu-
nicipal de saúde - sMs, cNPj 11.311.333/0001-58. contratado: Posterari 
assessoria tecnica eireli, cNPj 16.743.543/0001-39. total r$ 22.500,00. 
vigência: 08/06/2021 a 08/06/2022. ordenador: Klenard attilio ranieri - 
secretário Municipal de cametá. cametá/Pa, 10 de junho de 2021.
DiSPENSA Nº 035/2021. objeto: locação de imóvel para funcionamen-
to da escola Municipal de ensino fundamental são francisco no distrito 
de Porto grande no Município de cametá/Pa. vigência: 12 (doze) meses. 
fundamento legal: art. 24, inciso x da lei federal nº 8.666/93. data de 
Ratificação: 07de Junho de 2021. Valor do Contrato: R$524,02 (quinhen-
tos e vinte e quatro e dois centavos). data da assinatura do contrato nº 
080/2021: 08de junho de 2021. foro: justiça estadual, comarca cametá/
Pa. contratada: dionilze dos Prazeres Nunes, pessoa jurídica, inscrito no 
cPf nº 046.140.822-89, estabelecida na rodovia Pa-151, sítio seringuei-
ra, distrito de Porto grande, s/nº, na cidade de cametá/Pa. Modalidade: 
dispensa. ordenador: Patricia do socorro barros de Medeiros.
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAPANEMA

.

PREfEituRA MuNiciPAL DE cAPANEMA
AviSo DE LicitAção. PREGão ELEtRôNico Nº 020/2021- PMc - SRP.
objeto: registro de preço para eventual aquisição de moveis e equipamentos, 
para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de capanema/Pará e 
suas secretarias. sessão Pública: 23/06/2021 às 08H51, horário de brasí-
lia. edital disponível em: www.portaldecompraspublicas.com.br. informações 
e-mail: cpl.capanema2017@gmail.com. laise Martins leal - Pregoeira.
AviSoS DE RAtificAção. iNExiGiBiLiDADE Nº 015/2021. iNx. 
Nº 6/2021-015. objeto: contratação de Pessoa jurídica especializada, 
visando a prestação de serviços técnicos de assessoria em educação na 
implantação do conselho Municipal de educação e execução do sistema 
Municipal de ensino do Município de capanema. fundamento legal: art. 
25, inciso ii, c/c 13 inciso iii da lei federal nº 8.666/93. vigência: 03 
(três) meses. Valor Global: R$ 6.000,00. Ratificação em: 20/04/2021. 
francisco ferreira freitas Neto, Prefeito Municipal.
iNExiGiBiLiDADE Nº 019/2021. iNx. Nº 6/2021-019. objeto: 
contratação de empresa especializada em serviços técnicos referente ao 
acompanhamento das atividades relativas as regularidades fiscais e previ-
denciárias da Prefeitura Municipal de capanema. fundamento legal: art. 
25, inciso ii, c/c 13 inciso iii da lei federal nº 8.666/93. vigência: 12 
(doze) meses. Valor Global: R$ 48.000,00. Ratificação em: 20/05/2021. 
francisco ferreira freitas Neto, Prefeito Municipal.
ExtRAto DE tERMo ADitivo. Espécie: 2º termo Aditivo Pregão 
Presencial nº 9/2019-006. segundo termo aditivo de contrato nº 
0805001-2019pregão Presencial Nº 006/2019. objeto: contratação de 
serviços de locação de veículos Pesados tipo: caminhão compactador de 
lixo (15tn) Para serviço de limpeza Pública e transporte de resíduos. con-
tratado: stcon serviços de transporte de Passageiro e construções ltda 
com cNPj nº 27.391.134/0001-37. vigência: 04 (quatro) meses. fund. 
legal: art. 57, § 1º inciso ii, da lei nº 8.666/93. assinatura: 10/05/2021. 
francisco ferreira freitas Neto - Prefeito Municipal.
ExtRAtoS DE coNtRAtoS. iNExiGiBiLiDADE Nº 019/2021. con-
trato nº 2505002-2021-iNx. Nº 6/2021-019. contratante: Município de 
capanema/Prefeitura Municipal. contratado: i dos s Novaes, cNPj nº 
16.517.593/0001-06. objeto: contratação de empresa especializada em 
serviços técnicos referente ao acompanhamento das atividades relativas 
as regularidades fiscais e previdenciárias da Prefeitura Municipal de Capa-
nema.fundamento legal:art. 25, inciso ii, c/c 13 inciso iii da lei federal 
nº 8.666/93. vigência: 12 (doze) meses. valor global: r$ 48.000,00. data 
de assinatura: 25/05/2021.
iNExiGiBiLiDADE Nº 017/2021. contrato nº 2204002-2021-iNx. 
Nº 6/2021-015. contratante: Município de capanema/Prefeitura Munici-
pal. contratado: e alexandre silva, cNPj nº 17.306.004/0001-03. obje-
to: contratação de Pessoa jurídica especializada, visando a prestação de 
serviços técnicos de assessoria em educação na implantação do conselho 
Municipal de educação e execução do sistema Municipal de ensino do Mu-
nicípio de capanema. fundamento legal: art. 25, inciso ii, c/c 13 inciso 
iii da lei federal nº 8.666/93. vigência: 03 (três) meses. valor global: r$ 
6.000,00. data de assinatura: 22/04/2021.
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