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Art. 4º - Em consonância com o previsto no art. 2º desta Lei, o PROGRAMA 
reNda eMergeNcial cUrioNÓPolis atenderá preferencialmente:
i – famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza residen-
tes no município de curionópolis, conforme os critérios de renda 
estabelecidos na legislação vigente;
ii - famílias beneficiárias ou não dos programas assistenciais dos 
governos federal ou estadual; e,
III – Famílias chefiadas por mulheres e que tenham na composição familiar, 
gestantes, idosos e pessoa com deficiência.
art. 5º - Para os efeitos desta lei, considera-se:
i – família: unidade nuclear, eventualmente ampliada por outros indivíduos 
que com ela possuam laços de parentesco ou de afinidade, que forme um 
grupo doméstico vivendo sob o mesmo teto e que se mantenha pela con-
tribuição de seus membros; e,
ii – renda familiar mensal: soma dos rendimentos brutos auferidos men-
salmente pela totalidade dos membros da família, excluídos os rendimen-
tos concedidos por programas oficiais de transferência de renda.
Parágrafo único. Para fins desta Lei, considera-se família de baixa renda 
aquela cuja renda familiar mensal per capita seja de até ½ salário mínimo.
art. 6º- Para operacionalizar o PrograMa reNda eMergeNcial cUrio-
NÓPOLIS, fica criado o Cadastro de Famílias em Situação de Vulnerabilida-
de de curionópolis, que será gerido pela secretaria Municipal de assistên-
cia social e seu funcionamento será regulamentado por decreto.
art. 7º - o Programa terá duração de 90 (noventa) dias, podendo ser pror-
rogado por igual período, observada a disponibilidade financeira.
art. 8º - a concessão dos benefícios do Programa tem caráter tempo-
rário e não gera direito adquirido.
art. 9º - fica o Poder executivo autorizado a abrir crédito adicional especial 
para o pagamento do benefício e as despesas administrativas associadas 
ao Programa, no orçamento Municipal do exercício de 2021 no valor de r$ 
600.000.00 (seiscentos mil reais) na seguinte dotação:
Unidade orçamentária: secretaria MUNiciPal de assistêNcia social
função Programática: 08 244 00052099
função: 08- assistêNcia social
subfunção: 244 – assistêNcia coMUNitária
Programa: 0005- aÇÕes coMUNitárias
Projeto Atividade: 2099 – RENDA BASICA EMERGENCIAL
elemento de despesa: 33904800 – oUtros aUxÍlios fiNaNceiros a 
Pessoas fÍsicas
fonte de recurso: 10010000 – recUrsos ordiNários
art. 10 - esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
gabiNete da Prefeita MUNiciPal de cUrioNÓPolis (Pa), aos 19 de 
março de 2021.
MariaNa aZevedo de soUsa MarqUeZ
Prefeita Municipal de curionópolis/Pa

Protocolo: 638425
LEi MuNiciPAL Nº 1.191, DE 19 DE MARço DE 2021

ratifica o Protocolo de iNteNÇÕes e aUtoriZa o iNgresso 
do MUNicÍPio de cUrioNÓPolis, No coNsÓrcio PÚblico a ser 
iNstitUÍdo coM a fiNalidade de adqUirir vaciNas, Medica-
MeNtos, eqUiPaMeNtos e oUtros iNsUMos Para coMbate À 
PaNdeMia do coroNavÍrUs.
a Prefeita MUNiciPal de cUrioNÓPolis, faz saber que a câMara MU-
NiciPal de cUrioNÓPolis, aprovou e eu sanciono a seguinte lei:
art. 1º. fica ratificado, nos termos da lei federal nº 11.107/2005 e 
seu decreto federal regulamentador nº 6.017/2007, o Protocolo de 
intenções do consórcio Público a ser instituído para a aquisição de 
vacinas, medicamentos, equipamentos e outros insumos para comba-
te à pandemia do coronavírus.
art. 2º. fica autorizado o ingresso do Município de curionópolis ao con-
sórcio Público a ser instituído para a aquisição de vacinas, medicamentos, 
equipamentos e outros insumos para combate à pandemia do coronavírus.
Art. 3º. O protocolo de intenções, após sua ratificação, converter-se-á em 
contrato de consórcio público.
art. 4º. fica autorizada a abertura de dotação orçamentária própria para 
fins de cumprimento do Art.8º da Lei Federal 11.107/2005, podendo ser 
suplementadas em caso de necessidade.
art. 5º. esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
gabinete da Prefeita Municipal de curionópolis, estado do Pará, em 
19 de março de 2021.
                   MariaNa aZevedo de soUsa MarqUeZ
Prefeita Municipal de curionópolis/Pa

Protocolo: 638427
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE GOIANÉSIA DO PARÁ

.

Aviso DE LicitAção
PREGão PREsENciAL sRP Nº 9/2021-007-PMGP. data abertura: 
06/04/2021 - Hora: 09h30min. Objeto: registro de preços para futura 
aquisição de material gráfico visando atender as necessidades das Uni-
dades administrativas do Município de goianésia do Pará, mediante con-
dições estabelecidas no termo de referência - anexo i.i do edital. o edital 
encontra-se à disposição no portal do tcM - mural de licitações, portal da 
transparência Municipal, na sala da cPl, localizada no prédio da Prefeitura 
Municipal de goianésia do Pará - Pa de segunda a sexta feira no horário das 
8:00h às 14:00h, podendo também ser solicitado no e-mail: cplpmgp@
gmail.com. tamires Mendes Nascimento. Pregoeira.

PREGão PREsENciAL sRP Nº 9/2021-008-PMGP. data abertura: 
05/04/2021 - Hora: 14h30min. Objeto: registro de preços para futura 
aquisição de gás liquefeito de petróleo (glP) em vasilhames de 13 kg e 
45 kg e recarga em botijão de 13 kg e 45 kg com lacre em padrão ABNT, 
e validade de acordo com as normas técnicas, conforme portarias e cor-
relatos da agência nacional de petróleo, para atender as necessidades das 
diversas unidades administrativas da prefeitura municipal de goianésia do 
Pará, mediante condições estabelecidas no termo de referência - anexo 
i.i do edital. o edital encontra-se à disposição no portal do tcM - mural 
de licitações, portal da transparência Municipal, na sala da cPl, localizada 
no prédio da Prefeitura Municipal de goianésia do Pará - Pa de segunda a 
sexta feira no horário das 8:00h às 14:00h, podendo também ser solicitado 
no e-mail: cplpmgp@gmail.com. tamires Mendes Nascimento. Pregoeira.

Protocolo: 638575
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ITUPIRANGA

.

ExtRAto DE coNtRAto
origem: Pregão Presencial Nº 9/2020-0027-PMi. contrato Nº: 20210120. 
contratante: Prefeitura Municipal de itupiranga-Pa. contratada: M&r ser-
viços e Locações LTDA. CNPJ: 26.038.767/0001-01. Objeto: contratação 
de empresa especializada na prestação de serviços de locação de cami-
nhões e máquinas pesadas, veículos leves, utilitários e motocicletas para 
suprir as necessidades de diversas secretarias do município de itupiranga. 
valor: r$ 414.620,92 (quatrocentos e quatorze mil, seiscentos e vinte re-
ais e noventa e dois centavos). vigência: 19/03/2021 a 31/12/2021. assi-
natura: 19/02/2021. Benjamin Tasca. Prefeito Municipal.

Protocolo: 638576
Aviso DELicitAção
a Prefeitura Municipal de itupiranga através da pregoeira torna pública a li-
citação nos termos da lei federal 8.666/93, tipo: menor preço. Modalidade: 
Pregão. Forma: Eletrônico. Nº PE 9/2021-007 PMI. Objeto: CONTRATAÇÃO 
de eMPresa esPecialiZada Na PrestaÇÃo de serviÇos fUNerários 
a fiM de ateNder as faMÍlias careNtes do MUNicÍPio de itUPiraN-
ga-Pará, assistidas Pela secretaria MUNiciPal de assistêNcia 
social e a secretaria MUNiciPal de saÚde. abertura: 05/04/2021 às 
14h00min. o edital estará disponível nos endereços eletrônicos: www.por-
taldecompraspublicas.com.br,www.tcm.pa.gov.br, pelo e-mail itupiranga.
licita@gmail.com e também através da equipe de pregão, na sala da cPl 
AV. 14 de julho, 12, centro, no horário de expediente.
itupiranga, 23 de Março de 2021.
alice damaceno.
Pregoeira.

Protocolo: 638578
Aviso DE LicitAção
a Prefeitura Municipal de itupiranga através da pregoeira torna pública a 
licitação nos termos da lei federal 8.666/93, tipo: menor preço, Pregão 
Presencial nº PP.9/2021-002-PMI. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
esPecialiZada Na PrestaÇÃo de serviÇos coNtiNUados e forNe-
ciMeNto de Materiais eletricos Para MaNUteNÇÃo da ilUMiNa-
ÇÃo PÚblica do MUNiciPio de itUPiraNga. abertura: 05/04/2021 às 
09h00min. o edital estará disponível nos endereços eletrônicos www.tcm.
pa.gov.br-itupiranga.licita@gmail.com e através da equipe de pregão, na 
sala da CPL AV. 14 de julho, 12, centro, Itupiranga, 23 de março de 2021. 
alice damaceno, Pregoeira. Portaria 010/2021

Protocolo: 638579
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE JACUNDÁ

.

PREfEituRA MuNiciPAL DE JAcuNDÁ
Aviso DE REsuLtADo DE PRocEsso
A CPL da Prefeitura Municipal de Jacundá torna público o resultado do jul-
gamento do processo licitatório Pregão eletrônico srP Nº 9/2021-003-Pe 
realizado no dia 23/02/2021 sendo a empresa: gás Nobre do brasil 
iNdÚstria e coM de gases eirelli - Me - cNPJ: 24.878.503/0001-22. 
Vencedora dos itens 1,2,3,4,5,6,7,8 e 9 cujo resultado foi homologado pela 
Prefeitura Municipal de Jacundá-Pa. Jacundá-Pa, 23 de fevereiro de 2021. 
virgilio braga barbosa JUNior. Pregoeiro
Aviso DE ExtRAto DA AtA DE REGistRo DE PREços
PREGão ELEtRôNico sRP Nº 9/2021-003-PE. registro de preços 
para eventual contratação de empresa especializada em realizar serviços 
de recarga de cilindros de oxigênio medicinal, com entrega de forma par-
celada, para suprir as necessidades das unidades de pronto atendimento 
do município de Jacundá-Pa. ata de registro de Preços nº 002/2021. ven-
cedora: gás Nobre do brasil iNdÚstria e coM de gases eirelli - 
Me - cNPJ: 24.878.503/0001-22. valor total: r$ 572.250,00. vigência 12 
meses. assinatura: 16/03/2021.
ExtRAto DE coNtRAto Nº 20210101
PREGão ELEtRôNico sRP Nº 9/2021-003-PE. Partes: Prefeitura Mu-
nicipal de Jacundá-Pa e gás Nobre do brasil iNdÚstria e coM de 
gases eirelli - Me - cNPJ: 24.878.503/0001-22. Objeto: contratação 
de empresa especializada em realizar serviços de recarga de cilindros de 
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oxigênio medicinal, com entrega de forma parcelada, para suprir as neces-
sidades das unidades de pronto atendimento do município de Jacundá-Pa. 
contrato nº 20210101. valor global: r$ 212.350,00, vigência 31/12/2021. 
Jacundá-Pa, 17 de março de 2021. virgilio braga barbosa JUNior. 
Pregoeiro
Avisos ADitivos DE PRoRRoGAção
1º termo Aditivo do contrato nº 20200355 referente ao processo li-
citatório tomada de Preços Nº 2/2020-005-fMe. coNtrataNte: fUNdo 
MUNiciPal de edUcaÇÃo - cNPJ: 11.714.510/0001-47 coNtratada: 
coNstrUfort - coNstrUtora forte ltda - cNPJ: 05.395.632/0001-
15 Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO 
de obras de eNgeNHaria Para coNtrUÇÃo de esPaÇo edUcativo 
de 04 (qUatro) salas PerteNceNtes À secretaria MUNiciPal de 
edUcaÇÃo do MUNicÍPio de JacUNdá. fundamento legal: art. 57, $ 1º, 
inciso iii, da lei federal nº 8.666/93. vigência 23/01/2021 a 19/05/2021. 
ordeNador: iara alves Meireles
1º termo Aditivo do contrato nº 20200356 referente ao processo li-
citatório tomada de Preços Nº 2/2020-005-fMe. coNtrataNte: fUNdo 
MUNiciPal de edUcaÇÃo - cNPJ: 11.714.510/0001-47. coNtratada: 
coNcebral coNstrUtora & coMercio do brasil eireli - cNPJ: 
08.899.441/0001-89. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALI-
Zada Na execUÇÃo de obras de eNgeNHaria Para coNtrUÇÃo de 
esPaÇo edUcativo de 06 (seis) salas PerteNceNtes À secreta-
ria MUNiciPal de edUcaÇÃo do MUNicÍPio de JacUNdá. fundamen-
to legal: art. 57, $ 1º, inciso iii, da lei federal nº 8.666/93. vigência 
22/02/2021 a 23/05/2021. ordeNador: iara alves Meireles

Protocolo: 638580
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ

.

PREfEituRA MuNiciPAL DE MARABÁ
sERviço DE sANEAMENto AMBiENtAL DE MARABÁ - ssAM
ExtRAto Do coNtRAto Nº 033/2021-ssAM
extrato do contrato Nº 033/2021-ssaM. Processo administrativo Nº 
10.071/2020-PMM. Pregão Presencial (srP) Nº 025/2020-cel/sevoP/
PMM. referente à coNtrataÇÃo de eserviÇos de MaNUteNÇÃo 
coM rePosiÇÃo de PeÇas de MotoboMbas, Para ateNder as Ne-
cessidades do serviÇo de saNeaMeNto aMbieNtal de Marabá 
- ssaM, firmado com a empresa d. MoNteiro lages, cNPJ sob o Nº 
27.192.941/0001-20, valor: r$ 100.369,08 (cem mil, trezentos e sessen-
ta e nove reais e oito centavos). Período de vigência: o contrato terá sua 
duração diretamente vinculada à vigência dos respectivos créditos orça-
mentários. dotação orçamentária: 15.452.1116.2.123 - Manutenção dos 
serviços Urbanos. elemento de despesa: 3.3.90.39.00 - outros serviços 
de terceiros - Pessoa Jurídica.
Marabá Pa, 25 de fevereiro de 2021.
Múcio eder andalécio
diretor Presidente

Protocolo: 638585
PREfEituRA MuNiciPAL DE MARABÁ
Aviso DE HoMoLoGAção
Pregão Eletrônico nº 012/2021-cPL/PMM. Processo licitatório nº 
2.233/2021-PMM. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUI-
siÇÃo de Kit´s PadroNiZados de HigieNe bUcal, visaNdo a Ma-
NUteNÇÃo dos trabalHos edUcativos do PrograMa de saÚde da 
escola- Pse e saÚde bUcal eM ateNdiMeNto as deMaNdas do fUN-
do MUNiciPal de saÚde do MUNiciPio de Marabá. onde sagraram 
se vencedoras as empresas: alg rio coMercio de ProdUtos eireli 
- cNPJ 05.763.509/0001-00, vencedora dos itens: 01, 02, 03, 04 perfa-
zendo o valor total de r$ 57.550,00 (cinquenta e sete mil quinhentos e 
cinquenta reais); UASG: 927495 pelo HOMOLOGO o resultado final. Mara-
bá 22/03/2021. valmir silva Moura - secretário Municipal de saúde - sMs 
- Port. 535/2020-gP.

Protocolo: 638583
contrato n° 180/2021-fMs. Processo Administração nº 
19.423/2020/PMM, autuado na modalidade PregÃo eletroNica 
Nº 145/2020-CPL/PMM. Objeto do Contrato: aquisição de medicamen-
tos pra suprir as necessidades da secretaria de municipal de saúde e 
das unidades vinculadas.  empresa: d l HosPitalar distribUido-
ra de MedicaMeNtos ltda, cNPJ nº 03.602.727/0001-37, valor:  r$ 
252.330,00 (duzentos e cinquenta e dois mil e trezentos e trinta reais). 
dotação orçamentária: 10 302 0084 2.062 - atenção de média e alta 
complexidade, 10.302.0082.2.055 - manutenção programa farmácia bá-
sica, elemento de despesa: 3.3.90.30.00 - material de consumo, data 
da assiNatUra 19 de março de 2021. valmir silva Moura - secretário 
Municipal de saúde de Marabá - Marabá/Pa.
contrato n° 179/2021-fMs. Processo Administração nº 
19.423/2020/PMM, autuado na modalidade PregÃo eletroNica Nº 
145/2020-CPL/PMM. Objeto do Contrato: aquisição de medicamentos 
pra suprir as necessidades da secretaria de municipal de saúde e das 
unidades vinculadas.  empresa: arMaZÉM dos MedicaMeNtos ei-
relli Me, cNPJ nº 27.718.661/0001-03, valor:  r$ 162.349,40 (cento 
e sessenta e dois mil trezentos e quarenta e nove reais e quarenta cen-
tavos). dotação orçamentária: 10 302 0084 2.062 - atenção de média 
e alta complexidade, 10.302.0082.2.055 - manutenção programa far-
mácia básica, 10.301.0084.0084.2.061 - serviço de atendimento Móvel 
Urgente -saMU, elemento de despesas: 3.3.90.30.00 - Material de con-

sumo data da assiNatUra 18 de março de 2021. valmir silva Moura 
- secretário Municipal de saúde de Marabá - Marabá/Pa.
contrato n° 156/2021-fMs. Processo Administração nº 
18.578/2020/PMM, autuado na modalidade PregÃo eletroNica 
Nº 137/2020-CPL/PMM. Objeto do Contrato:  aquisição de medicamen-
tos manipulados para atender a farmácia básica e hospitalar do cei, 
caPs, Ubs e hospitais vinculados ao fundo municipal de marabá. em-
presa: f cardoso cia e ltda.  cNPJ nº04.949.905/0001-63, valor:  
r$ 43.875,00 (quarenta e três mil e oitocentos e setenta e cinco reais) 
dotação orçamentária: 10 302 0084 2.062 - atenção de média e alta 
complexidade - Mac/siH, 10.302.0084.2.061- serviços de atendimento 
de nível urgente, elemento de despesa: 3.3.90.30.00 - material de con-
sumo. data da assiNatUra 18 de março de 2021. valmir silva Moura 
- secretário Municipal de saúde de Marabá - Marabá/Pá.
contrato n° 171/2021-fMs. Processo Administração nº 
17.326/2020/PMM, autuado na modalidade inexigibilidade Nº 
015/2020-CPL/PMM. Objeto do Contrato: aquisição de material médico 
hospitalar e contratação de Pessoa Jurídica de direito Privado para exe-
cução de serviços contínuos complementares de Ressonância Nuclear 
Magnética (rNM) para atendimento aos usuários do sUs no Município 
de Marabá. empresa: iNfiNita assisteNcia MÉdica e HosPitalar 
s/a, cNPJ sob n. º 07.196.243/0001-96 valor:  r$ 35.912,35 (trinta e 
cinco mil, novecentos e doze reais e trinta e cinco centavos) por mês, 
num total de r$ 430.948,30 (quatrocentos e trinta mil, novecentos e 
quarenta e oito reais e trinta centavos) pelo período de 12 (doze) meses 
recursos Próprio e federal: 061.201.10.122.0001.2.047 - Manutenção 
da secretaria Municipal de saúde - sede; 061.201.10.302.0084.2.062- 
atenção de Média e alta complexidade - Mac/sig; elemento de despe-
sa: 3.3.90.39.00 - outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica. data 
da assiNatUra 18 de março de 2021. valmir silva Moura - secretário 
Municipal de saúde de Marabá - Marabá/Pa.
contrato n° 172/2021-fMs. Processo Administração nº 
17.326/2020/PMM, autuado na modalidade PregÃo eletroNica 
Nº 012/2020-CPL/PMM. Objeto do Contrato: Contratação de Pessoa 
Jurídica de direito Privado para execução de serviços contínuos 
complementares de Ressonância Nuclear Magnética (RNM) para 
atendimento aos usuários do sUs no Município de Marabá. empre-
sa: a c fraNco de alMeida coMercio Mat. HosPitalar eireli, 
cNPJ nº 05.374.434/0001-75, valor: r$ 10.958,73 (dez mil, nove-
centos e cinquenta e oito reais e setenta e três centavos) por mês, 
num total de r$ 131.504,80 (cento e trinta e um mil, quinhentos 
e quatro reais e oitenta centavos) pelo período de 12 (doze) me-
ses. dotação orçamentária: 061.201.10.302.0084.2.062- atenção 
de Média e alta complexidade - Mac/sig; elemento de despesa: 
3.3.90.39.00 - outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica, data 
da assiNatUra 16 de março de 2021. valmir silva Moura - secre-
tário Municipal de saúde de Marabá - Marabá/Pa.
atenciosamente,
raimundo Marques de Matos
diretor financeiro sMs

Protocolo: 638584
Retificação do Extrato do Contrato nº 004/2021-SEMED/PMM, Pro-
cesso nº 9.616/2020-PMM, Pregão eletrônico (srP) Nº 085/2020-cPl/
PMM. Publicado no Diário Oficial no dia 01 de fevereiro de 2021, segunda 
feira, Nº 34.477, Pagina 74, onde se lê valor: r$ 706.675,00 (setecentos 
e seis mil seiscentos e setenta e cinco reais), leia-se valor r$ 23.372,50 
(vinte e três mil, trezentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos).

Protocolo: 638588
Aviso DE LicitAção
PREGão PREsENciAL (sRP) Nº 016/2021-cEL/sEvoP/PMM, PRo-
cEsso N° 4.692/2021-PMM - tipo Menor Preço por lote. data da ses-
são: 07/04/2021 - 09h00min (horário local). Objeto: REGISTRO DE PREÇO 
Para serviÇos de laNterNageM e PiNtUra de veÍcUlos coM Mate-
rial iNclUso, Para ateNder a secretaria MUNiciPal de viaÇÃo e 
obras PÚblicas de Marabá - sevoP - PMM.  recursos: Próprios - inte-
gra do edital e informações: sala da cel/sevoP/PMM - Prédio da sevoP, 
rod. br 230 - Km 5,5 - bairro Nova Marabá, Marabá, Pará. fone: (94) 
3322-1775 das 08:00 às 18:00, ou pelo e-mail: sevop.licitacao@maraba.
pa.gov.br, ou no portal do tcM/Pa, ou pelo Portal da transparência/Mara-
bá. ass.: Higo duarte Nogueira - Pregoeiro Municipal-cel/sevoP.

Protocolo: 638589
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARACANÃ

.

PREfEituRA MuNiciPAL DE MARAcANã
DEcREto Nº 041/2021, de 22 de Março de 2021.
reconhece o estado de calamidade Pública no domínio do Municí-
pio de Maracanã/Pa, em razão do aumento exponencial de casos 
confirmados de Pacientes infectados Pelo coronavírus (covid-19) e 
dá outras Providências. o Prefeito Municipal de Maracanã, estado do 
Pará, Sr. Reginaldo de Alcântara Carrera, no uso de suas atribuições 
constitucionais e na forma prevista na Lei Orgânica Municipal de Ma-
racanã/Pa, e demais dispositivos atinentes a matérias:
coNsideraNdo o reconhecimento, por parte da organização Mundial da 
saúde - oMs, como pandemia o surto da covid-19;
coNsideraNdo que a lei nº 13.979/2020 prescreveu medidas de 
enfretamento da referida emergência de saúde pública, encarada e 
combatida em nível internacional;


