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§1º o não atendentimento das determinações previstas neste artigo re-
sultará no canselamento do alvará da pessoa jurídica ou física, devendo a 
fiscalização ser realizada pelo órgão competente.
art. 7º Todo cidadão que adentrar ao município advindo de viagens in-
ternacionais ou nacionais de áreas de casos confirmados de coronavírus, 
deverão comprovar residência no município e deverão segui o protocolo, 
conforme orientação dada pelos profissionais que fiscalizaram as entradas, 
devendo permanecer em isolamento domiciliar no prazo de 14 ou 28 dias 
para pessoas com sintonas com monitoramento das equipes de saúde do 
município.
art. 8º fica ProiBido, até segunda ordem, o seguinte:
i - a utilização das praças públicas municipais, parques, quadras esporti-
vas, campos de futebol e locais similares, bem como a utilização de vias 
públicas para prática de atividades esportivas em grupo.
ii - o acesso as praias municipais para a prática de atividades eco esporti-
vas, incluindo  trilhas, surfe, standup paddle e similares.
art. 9º. o não atendimento das medidas previstas no presente decreto 
incorrerão no crime previsto no art. 268 do código Penal Brasileiro.
art. 10º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogan-
do-se as disposições em contrário.                                                                                                   
Gabinete do Prefeito Municipal de São domingos do capim, 24 de março 
de2020.
PaUlo ElSoN da SilVa E SilVa
PrEfEiTo MUNiciPal

Protocolo: 538484
Prefeitura Municipal de são domingos do capim. aviso de resulta-
do do julgamento da Habilitação do Pregão Presencial Nº 9/2020-00014 
SrP/PMSdc a Pregoeira do município de São domingos do capim/Pa, 
torna público o resultado do julgamento de habilitação do pregão pre-
sencial Nº 9/2020-00014 SrP/PMSdc, conforme a seguir: a Pregoeira e 
equipe de apoio decidiram por unanimidade em: HaBiliTar as empresas 
BJ BarBoSa coMErcio & SErViÇoS- EirEli, cNPJ 33.471.717/0001-
70, XiMENES dE carValHo coM. aTacadiSTa dE MaT.cirUrG. E HoSP, 
cNPJ 10.853.063/0001-44, E. V. dE liMa MiNi MErcado EirEli, cNPJ 
22.064.524/0001-89 E f l dE oliVEira EirEli, cNPJ 18.833.321/0001-
32, uma vez que atenderam as exigências do instrumento convocatório. 
fica aberto o prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões do re-
curso na forma da lei, contados a partir desta publicação. fica aberto o 
prazo para apresentação das contra-razões em igual número de dias, que 
começarão a correr do término do prazo do recorrente. os autos do pro-
cesso Pregão Presencial n° 9/2020-00014 SrP/PMSdc, encontrando-se 
disponíveis às partes na data desta publicação, na sala da comissão de 
licitações, sito a avenida dr. lauro Sodré, Nº 206, centro, São domingos 
do capim/Pa, cEP: 68.635-000. os recursos administrativos, bem como 
as contra-razões deverão ser encaminhadas através do e-mail: licitaca-
osdc2020@gmail.com, nos prazos fixados acima, em virtude do Decreto 
municipal n°020/2020 de enfrentamento da Pandemia do corona Vírus.                                                    
São domingos do capim/Pa, 30 de março de 2020.                               
Maria JoSE BaSToS aMaral
Pregoeira

Protocolo: 538487

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

.

MUNicÍPio de sÃo JoÃo do araGUaia-Pa
aViso de LicitaÇÃo

Tomada de Preço Nº 03/2020-PMJSa, objeto Perfuração de Poço artesiano 
na Vila apinajés. Seção dia 13/04/2020 as 10h00min (dez horas) horário 
local. Joaquim cesário Pereira Junior/Presidente da cPl.

Protocolo: 538492

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

.

ato errata reF. ao aViso de LicitaÇÃo. PP Nº 012/2020
teX a Prefeitura Municipal de são Miguel do Guamá, torna públi-
co aos interessados a retificação do Aviso de licitação alusivo ao Pregão 
Eletrônico nº 012/2020, publicado em 30/03/2020. onde lê-se: “abertura 
10/03/2020, às 10:00hs”, leia-se: “16/04/2020, às 10:00hs”. os demais 
conteúdos permanecem inalterados.
aSS WilliaN da SilVa GoMES
car PrEGoEiro

Protocolo: 538494

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE TRACUATEUA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de tracUateUa
eXtrato de iNeXiGiBiLidade e coNtrato. a Prefeitura Municipal 
de Tracuateua, torna público o extrato por meio dessa publicação da inexi-
gibilidade nº 6/2020-021701. objeto: contratação de Pessoa Jurídica para 
prestação de serviços técnicos especializados em assessoria e consultoria 

Jurídica para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Tracua-
teua. fundamento legal: art. 25, inciso ii da lei nº 8.666 de 21/06/1993. 
Justificativa: Trata-se a presente justificativa para a contratação de pessoa 
jurídica, na prestação serviços jurídicos especializados com inexigibilidade, 
tendo em vista a notória especialização, bem como a singularidade dos 
serviços a serem prestados. Ratificação em 18/02/2020. Tamariz Caval-
cante e Mello filho-Prefeito. Valor Global: r$ 77.000,00, pelo período de 
11 (onze) meses. contratada HUMairToN MaNaia SociEdadE iNdiVi-
dUal dE adVocacia, inscrito no cNPJ nº 30.350.220/0001-06. contra-
to: nº 2020021901. Valor r$ 77.000,00. Vigência dos contratos: 19/02 a 
31/12/2020. Tamariz cavalcante e Mello filho - Prefeito Municipal.

aViso de LicitaÇÃo. a Prefeitura Municipal de Tracuateua, torna públi-
co que fará realizar através do Pregoeiro Municipal, sediada na av. Mario 
Nogueira de Sousa, s/n, centro, Tracuateua/Pa, PrEGÃo PrESENcial Nº 
007/2020-SrP, tipo menor preço por item, objeto: contratação de Pessoa 
Jurídica para o Eventual fornecimento de combustíveis, com a finalidade 
de Suprir as Necessidades Precípuas da Prefeitura Municipal de Tracuateua, 
Secretarias e fundos. dia 13/04/2020, às 14:00hs. informações no horário 
das 08:00 as 13:00 hs de segunda a quinta-feira, no endereço supracitado. 
E-mail: cpltracuateua18@gmail.com. Edital: https://www.tcm.pa.gov.br e 
https://tracuateua.pa.gov.br. Tamariz cavalcante e Mello filho - Prefeito.

Protocolo: 538495

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE TUCURUÍ

.

ato aViso - LicitaÇÃo deserta
TEX Eu, Pregoeiro do Município de Tucuruí, através da companhia de Trân-
sito e Transporte Urbano de Tucuruí venho torna público que, conforme 
a ata de abertura realizada dia 30 de março de 2020 as 09:00 horas, 
relativos ao processo licitatório na modalidade Pregão Presencial por SrP 
nº 001/2020-cTTUc, cujo objeto Sistema de registro de preços para even-
tual contratação de empresa especializada para fornecimento de uniformes 
para os agentes de trânsito da companhia de Trânsito e Transporte Urbano 
de Tucuruí, declarou a licitação dESErTa, pela ausência de interessados 
como relatado. Sidney Jose Vaz rodrigues-Pregoeiro

ato aViso de disPeNsa de LicitaÇÃo e ratiFicaÇÃo
TEX Tipo: diSPENSa dE liciTaÇÃo Nº dl-003/2020-SEMS. objeto: con-
tratação de empresa para fornecimento, manipulação e distribuição de 
alimentação pronta (tipo quentinha), para atender os servidores durante 
as campanhas de vacinação e estratégia de ampliação das áreas com re-
comendação da vacina contra a febre amarela e introdução da dose de re-
forço para crianças com quatro anos de idade no calendário nacional-2020, 
da secretaria municipal de saúde do município de Tucuruí-Pa. contratada: 
V. dE S MalEK-ME. cNPJ: 12.425.813/0001-02. Totalizando o valor r$ 
7.984,00 (sete mil novecentos e oitenta e quatro reais). fundamento legal: 
Lei nº 8.666/93 Art. 24, incisos II. Data da Ratificação: 27/03/2020. Katia-
ne Sarraf daibes Marques/Secretária Municipal de Saúde

ato eXtrato de coNtrato
teX coNtrato Nº: 088.2020.35.6.003

oriGEM: diSPENSa dE liciTaÇÃo Nº dl-003/2020-SEMS. coNTraTaN-
TE: fundo Municipal de Saúde/Secretaria Municipal de Saúde. coNTra-
Tada: V. dE S MalEK-ME. objeto: contratação de empresa para forneci-
mento, manipulação e distribuição de alimentação pronta (tipo quentinha), 
para atender os servidores durante as campanhas de vacinação e estra-
tégia de ampliação das áreas com recomendação da vacina contra a febre 
amarela e introdução da dose de reforço para crianças com quatro anos 
de idade no calendário nacional-2020, da secretaria municipal de saúde do 
município de Tucuruí-Pa. Valor ToTal r$ 7.894,00 (sete mil novecentos 
e oitenta e quatro reais). ViGÊNcia: até 31/12/2020. daTa dE aSSiNa-
TUra: 27.03.2020.

ato eXtrato de coNtrato
teX coNtrato Nº: 087.2020.20.1.003

oriGEM: coNViTE Nº cV-cPl-003/2020-PMT. coNTraTaNTE: Município 
de Tucuruí/Prefeitura Municipal de Tucuruí. coNTraTada: d&f - EMPrE-
ENdiMENToS EM GESTÃo PÚBlica lTda. oBJETo: contratação de pessoa 
jurídica, do ramo pertinente, especializada em prestar serviços de licença 
de uso (locação) de sistema (software) de folha de pagamento, incluso 
prestação de serviço de tratamento de dados à recursos humanos, migra-
ção de dados ao portal de transparência da prefeitura municipal de Tucu-
ruí-pá, que atenda às necessidades exigidas pelos órgãos: iNSS, receita 
federal do Brasil e TcM-Pa, geração de: raiS, dirf, MaNaNd; coNTra-
cHEQUES via web e geração de arquivos de prestação de contas junto 
ao TcM-Pa. Valor ToTal: r$ 114.000,00 (cento e quatorze mil reais). 
ViGÊNcia: 12 (doze) meses. daTa dE aSSiNaTUra: 27.03.2020.

Protocolo: 538499
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Legal: art. 25, inciso II da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. Justificativa: 
Trata-se a presente justificativa para a contratação de pessoa jurídica, 
na prestação serviços jurídicos especializados com inexigibilidade, 
tendo em vista a notória especialização, bem como a singularidade dos 
serviços a serem prestados. Ratificação em 18/02/2020. Tamariz 
Cavalcante e Mello Filho-Prefeito. Valor Global: R$ 77.000,00, pelo 
período de 11 (onze) meses. Contratada HUMAIRTON MANAIA 
SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, inscrito no CNPJ nº 
30.350.220/0001-06. Contrato: nº 2020021901. Valor R$ 77.000,00. 
Vigência do Contrato: 19/02 a 31/12/2020. 
  
Tracuateua/PA, 31 de março de 2020. 
  
TAMARIZ CAVALCANTE E MELLO FILHO 
Prefeito Municipal 

Publicado por: 
Aldo Corrêa de Sousa 

Código Identificador:E3EE08C7 
 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO 

 
Prefeitura Municipal de Tracuateua, torna público o extrato por meio 
dessa publicação da Dispensa de Licitação nº 7/2020-020701. Objeto: 
Locação de Imóvel para Funcionamento do Abrigo Municipal para 
atender as necessidades da Secretaria de Assistência Social de 
Tracuateua. Fundamento Legal: art. 24, inciso X, da Lei nº 8.666 de 
21/06/1993. Ratificação em 12/02/2020. Valor Global: R$ 10.200,00, 
pelo período de 12 (doze) meses. Contratada VERA LÚCIA 
RODRIGUES MACHADO, inscrito no CPF nº 471.824.902-34. 
Contrato: nº 2020021301. Valor R$ 10.200,00. Vigência do Contrato: 
13/02/2020 a 13/02/2021. 
  
Tracuateua/PA, 31 de março de 2020. 
  
TAMARIZ CAVALCANTE E MELLO FILHO 
Prefeito Municipal 
  

Publicado por: 
Aldo Corrêa de Sousa 

Código Identificador:2ABCFDBE 
 

ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRÃO 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRÃO-PA 

PORTARIA Nº 023/2020 
 

“CONCEDE LICENÇA PARA TRATAR DE 
INTERESSES PARTICULARES À SERVIDORA 
MARIA GORETH DE JESUS ARAÚJO E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 

  
VALDINEI JOSÉ FERREIRA, Prefeito Municipal de Trairão, 
Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais e constitucionais;  
  
Considerando o Art. 53, XXVI da Lei Orgânica do Município e o 
Art. 86 do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do 
Município de Trairão, assim como o requerimento pessoal da 
servidora; 
  
RESOLVE:  
Art. 1º Conceder licença para tratar de interesses particulares à 
servidora MARIA GORETH DE JESUS ARAÚJO, CPF nº 
702.845.472-04, Matrícula nº 081639-6, Auxiliar de Serviços Gerais, 
lotada na Secretaria Municipal de Administração e Finanças, no 
período de 01/04/2020 a 31/03/2021. 
  
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 
  
Dê-se Ciência, Publique-se e Cumpra-se. 
  

Gabinete do Prefeito Municipal de Trairão, Estado do Pará, em 31 de 
março de 2020. 
  
VALDINEI JOSÉ FERREIRA 
Prefeito Municipal de Trairão 
  
Publicado na Secretaria, na data supra. 
  
ARLETE BAÚ  
Secretária Municipal de Administração e Finanças 

Publicado por: 
Veridiana Girardi 

Código Identificador:B0A54E67 
 

ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E 

PLANEJAMENTO 
ATA DE LICITAÇÃO DESERTA DE TUCUMÃ-PA 

 
ATA DA SESSÃO DE LICITAÇÃO DESERTA 
  
Ao(s) , em TUCUMÃ, na sala de reunião da Comissão de Licitação, 
reuniram-se em sessão pública, os membros da Comissão de 
Licitação, constituída por CRISTIANE AQUINO GOMES - 
Pregoeiro, FRANKSUELITON SOUSA PEREIRA - Equipe de apoio, 
MARIA IVONETE DE OLIVEIRA - Equipe de apoio, abaixo 
assinados, encarregada de dirigir e julgar o processo licitatório nº 
9/2020-00016, na modalidade PREGÃO, destinada a selecionar a 
melhor proposta para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, 
ALIMENTAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA 
RESIDÊNCIA OFICIAL DO PREFEITO. A Comissão de Licitação 
por unanimidade de seus membros resolve DECLARAR DESERTO 
o Processo Licitatório nº 9/2020-00016, Modalidade PREGÃO por 
não acudir interessados no certame. 

Publicado por: 
Cristiane Aquino Gomes 

Código Identificador:F9C08B56 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E 
PLANEJAMENTO 

ATA DA LICITAÇÃO DESERTA DE TUCUMÃ-PA 
 
ATA DA SESSÃO DE LICITAÇÃO 
Ao(s) 24 de Março de 2020, em TUCUMÃ, na sala de reunião da 
Comissão de Licitação, situada na RUA DO CAFÉ S/N, reuniram-se a 
partir das 11:00:00, em sessão pública, os membros da Comissão de 
Licitação, constituída por CRISTIANE AQUINO GOMES - 
Pregoeiro, FRANKSUELITON SOUSA PEREIRA - Equipe de apoio, 
MARIA IVONETE DE OLIVEIRA - Equipe de apoio,, abaixo 
assinados, encarregada de dirigir e julgar o processo licitatório nº 
9/2020-00022, na modalidade PREGÃO, destinada selecionar a 
melhor proposta para AQUISIÇÃO DE 01(UM) CAMINHÃO 
DIESEL 6X2 COM COLETOR DE LIXO PARA COLETA DE 
RESÍDUOS EM ARÉAS URBANA NO MUNICIPIO DE TUCUMÃ. 
A Comissão de Licitação por unanimidade de seus membros resolve 
DECLARAR o Processo Licitatório nº 9/2020-00022, Modalidade 
PREGÃO, DESERTO por não acudir interessados. 

Publicado por: 
Cristiane Aquino Gomes 

Código Identificador:8E4220EA 
 

ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI 

AVISO - LICITAÇÃO DESERTA 
 
Eu, Pregoeiro do Município de Tucuruí, através da Companhia de 
Trânsito e Transporte Urbano de Tucuruí venho torna público que, 
conforme a Ata de Abertura realizada dia 30 de março de 2020 as 


	EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE E CONTRATO .pdf (p.1-2)
	TRACUATEUA - IOEPA - 01.04.2020.pdf (p.3)
	TRACUATEUA - FAMEP - 01.04.2020.pdf (p.4)
	TRACUATEUA - FAMEP - 01.04.2020 - EXTRATO DE INEX.pdf (p.5-6)

