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PÍ'eHutra Hunldpal de Bdterra
§ecretuia Muaicipat de Âdminlsraçã*, FÍnanças e Ptanelamento

Contab: (93) 9l2r-lÍ142 . E matl: tecrobglaobeterrapagov.br

PESOU$ DE PnEçO

À Srrpresa (tloínê Fantasla): \u a.rq
çNP& 3?. fi?.7rtt /tuÊ/- ,),ç CHla&: .-Ç, +7*n -:
Enderep: No_/S/Z_Batno: Srru------
E-mail:

Dado§6 lr$orm@:

üargo na
Teldoneparawrrtarc. O\) 11í çq -\o e8
Prezado (al SenfurQ)

A SêcrgtaÍla iftrfiidpd de ÂdÍÍü@, Fhançae, e Planqprnento - SÊMA,F* ç;n soltdtar ea
Íospoiltada sRpÍ€tÉL c pÍsços <toe protfube & tabdâ *drc para lenanHmnm prelinlnar da
pÍ€çc.

BcrgÊôge rrírlgerüü anr caürd ôt
eflffin

Vlla Âmer{cana ne 45 - Centro - Belgrra - Pará - CBP: 68.143-000
Contab: Í93) 99121-lÍ142 - E-mal[ teamloghgbelterrapeogov.br
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02
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eroúfto ô Hmpa rttcíilÍrbdr rSpfrf de
18ffiü:.

01
UND / çqao'

03
lJnrpeze gpÍd dn cçfpmrbc cun po drgtr c
prcdutad. Hmpoal crr ccnffidelrSpflt de
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01
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01
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05
ruunençfo coítuürn cpumün cor npodção
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01
UND ?zqoot

06
nruUnçfo comüvr c píln dür oon npociçIo
th pry e Íleüdrçlo rm ccntrl dc ar Sptt de
18.0ffin

01
UND §saraç,

07 Megão dGconütd dcr$[t de9,ffiün 01 UND ?od,ro
ü8 Ll|alÉodeãtÍd der spúitô lzüffin 01 UND fi?oo
09 mtaelo de cdrtÍll de r Spfrt dc 18.müürc 01 UND §Jo1oc
10 01

UND /§oP62
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Atenciosanpnte,

heffitra Munldpal de Bdema
Secretaria Mtmlclpal de Administraçãq Finangas e Planejarnento

Contato: (93) 9!112 1-l il42 - E-maik tmlogla@belErrepagov.br

CaarbnBesponeave

CONF ERE COM O ORIGINAL

'11 htgl dt gúr r,*tlfrt un crtd ô r glt rlc
12.0Gür.

ol
UND Z Zo7o62'

12
Eam rla a{a ralrlac*a ar trirl Jr rr êrltr ,I.rmü5 w llr9 .stqllssrE EIrt rrailaE rG 1t irFll' fErEffir. UI

UND Z?qe
,3 nemça ô ccnfd ôrdc 3.06ürr. 01 UND /zorao -
14 ncmoçfo dc orÍttrll de r dc Í2"0OHn* 01 UND y'Zatao
15 ncmoçA ô c.ilEd ôrdcl8.ffihr- 01 UND /&arru

16
Llrpa girrC cmoçfpamnmr compdaglre r
prcdubs rb lhrpacm rcordcbaado AG, dr
1&0(FaãIilhn

01
UND

/fu,ao

17
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de re e nlnrtrhçlocnrcorúhbmrb AGI dG
Í8.m0aã.(ffin
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pÍoduüo3 do lktp..t rnr r colúldordo AG, ílê
9.0a12.ffin
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UND /so,o

20
Irnulançlo contdr'l e plêrrnün com rfoCçlo
dç pF c nmAqaocrn r conddonedo AC,, dc
9.0a 12.(Eütr

01
UNT.) Ç t?)r: a^

JíJrq U:\_)

21
Rem$ d.g& r*rtgergm sn ercondclomdo
AGIô9J[laã.ffirg

01 UND Zforac

CâMO DA EIIPRESA E ASS§IAT1MA DO reSPOilSAVEL
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RaiVieirade Aquino

Tác. f,efrigeraÉo
cÍT& n.e 02572769104

Data: /1/
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Prefeitura Municipal de Belterra
Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planeiamento

Contâto : (93) 99121-13 42 - E-mail : tecnol ogia@belterra.pa.gov.br

PESQUISA DE PREçO

A Empresa (Nome Fantasia)

CNPJ

Endereço N"g{JÍ
E-mail: Data:_/_/_
Dados do prestador da inÍormação:

cPF: 681.o2c i!).-s+ Cargo na empresa
Telefone pa ra contato 9à 91t ír'L2É,5'L Data)5!L2J2o2t
Prezado (a) Senhor(a)

A Secretaria Municipal de Adminístraçáo, Finanças, e Planejamento - SEMAF, vem solícitar desta
respeitada empresa, os preços dos produtos da tabela abaixo para levantamento preliminar de
preços.

Itcm Dcccrlção/ 8crulço dc Manutcnção cm Ar
Condlclonados

QTD UN Valor Unlt.

01

Limpeza geral em equipamentos com jato d'agua e
produtos de limpeza em centrais de ar Split de
9.000btus.

01 UND .8
\?e

02
Limpeza geral em equipamentos com jato d'agua e
produtos de limpeza em eentrais de ar Split de
í8.0O0btur.

01
UND 09'

.d

01

UND s
s003

Llmprza grrrl lm equlpamrntor com fato d'agua r
produto. dr llmprza .m ccntrrl. dr rr Spllt de
í2.000btur.

04
Manutenção conetlva e preventiva com reposição
de peças e relnstalaçóes em central de ar Split de
9.000btus.

01

UND j8c'ú

,cq60
01

UND05
Manutenção corretiva e preventiva com reposição
de peças e relnstalações em centralde ar Split de
12.000btus

01

UND úI
§

06
Manutenção corretiva e preventiva com reposição
de peças e reinstalação em centralde ar Split de
18.000btus.

L\cc,@0í UND07 lnstalação de central de ar Split de 9.000btus.

0'l UND \N,@08 lnstalação de central de ar Spllt de í2.000btus.

UND úw,0109 lnstalação de centralde ar Split de íB.000btus.

$0c01
UND10

Recarga de gás reÍrlgerante em central de ar
9.000btus.

Vila Americana nq 45 - Centro - Belterra - Pará - CEP: 68.143-000
Contato: (93) 99121-L342 - E-mail: tecnologia@belterra,pa.gov.br

t

Cidade:_



1

Prefeitura Municipal de Belterra
Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento

Contato; (93) 99tZt-L342 - E-mall ; tecnolo gia@belterra.pa.gov,br

11
Recarga de gás refrigerante em centralde ar Split de
í2.000btus.

01
UND

\80,o'?
12

Recarga de gás refrigerante em central de ar Split de
18.000btus.

01
UND JU,s)'-

13 Remoção de central de ar de 9.000btus. 01 UND '[oo, o,
14 Remoção de central de ar de 12.000btus 0'í UND lrm,r{)
15 Remoção de central de ar de í8.000btus 01 UND {5o, ço

16
Limpeza geral em equipamentos com jato d'agua e
produtos de limpeza em ar condicionado ACJ de
1E.000 a 2Í.000btus.

01

UND
2N,oc

17
Manutgnçâo corretlva e preventlva com reposlção
de peças e relnstalação em ar condlclonado ACJ de
í8.000 a 2í.000btus.

01

UND !go, oo

18
Recarga de gás refrlgerante em ar condlclonado
ACJ de í8000 a 21.000btus.

o1
UND 2b,o

í9
Limpeza geral em equipamentos com jato d'agua e
produtos de limpeza em ar condicionado ACJ de
9.000 a 12.000btus.

01
UND

I50,oo

20
Manutenção corretiva e preventiva com reposição
de peças e reinstalação em ar condicionado ACJ de
9.000 a 12.000btus.

0í
UND b,N

21
Recarga de gás refrigerante em ar condicionado
ACJ de 9.000 a 2í.000btus.

01
UND I8o, co

Atenciosamente

I

CARIMBO DA EMPRESA E

JÜC
RA DO RESPONSÁVEL

çAL
ONPJ:3e$l§0a1001.07
* Estrah 0t. Bo a42Etrone:í93199í62 -265)

Vila Americana, nq 45 - Centro - Belterra - Pará - CEP: 68.143-000

C ontato : tg3) 99 L21 - 134 2 - E -mai I : tecn ol o gi a@b elterra"pa.gov.br



e
Prefeitura Municipal de Belterra

Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planeianrento
Contato : ( 93) 99 1 21 -1342 - E-mail : tecnologia@belterra.pa.gov.br

À Empresa (Nome Fantasia)

PESCIUTSA DE PREçO

f R I fl.rit.-tÀLnrr.-;i'-t:
INPJ: o I. ),l3, i1'.*u Crc t.,t'? CiUrOffiiOrO E: ?A

ia,''tÍ'*trt*- -,Endereço: N"-1i3- Baino:

E-mail

Dados
Nome:

DaIaJÊJ-QAJ_QD lL_
do orestador da
gtÀ^\.^,1 {l-r-r l,o A§.S-

cer:oio-ioq -Uqf., 08 cargo na ernpresâ: Po-r.r.§,.,r, t^á*., r*".*r§rufi.rso
Tdefone para cgrtato Data)&j-Lli-2üt3*
Prezado (a)Senhor(a)

A Secretaria Municipal de Adrninistraçáo, Finanças, e Planejamento - SEMAF, vem solicitar desta
respeitada empresa, os preços dos produtos da tabela abaixo para levantamento preliminar de
preps.

g Lirnpeza geral em equipamentos com jato d'agua e
produtos de limpezaem eentrais de ar Split de
9.000bÊus.

Recarga de gás refrigerante em central de ar
9.000btus.

0Í
01

-r ,l .-r .. nd*v)uu

UND §-14ü,;ú

UND JJopo

UND '2 }rn rr:
\,) lv l\-\J

390,oo

uõ krstalação de centrai de ar Split de 12-0ÍBbtus- UI UNO

01
UND U9o,oc

1l ffi

IVila Americana, ne 45 - Centro - Belterra - Pará - CEP: 68'1 43-000

OTD UNhem Descriçãol Scrvlço de llanutenção em Ar
Condlcionados

UND

01

c02
Limpeza geral em equipamentos eom iato d'agua e
prodúos de limpeza em centrals de ar Split de
í8.000btus.

01Limpeza geral em equipamentos com lato d'agua e
produtos de limpeza em centrais de ar Split de
í2.000btus.

03

Manutenção corretiva e preventiva com reposição
de peÇas e reinstalaçôes em central de ar Split de

01

Ii 9.000btus.
I

01
UND 3\0,go05

Manutenção corretlva e preventlva com reposição
de peças e reinstalações em centrcl de ar Split de
í2.000btus

UND
í$anutençào cot"Êtive e preventiva com reposiçào
de peças e reinstalaçáo em central de ar Split de
í8.000btus.

0 1

06

ugqw

1,í 00 rr01

01 UND

UNDlnstalação de central de ar Split de 9.000btus.

lnstalação de central de ar Split de 18.0ülbtus.

.07

09

oo
Data:

10

Contato: tg3) 99 121' 13 4 2' E'm ai I : tecnol o gi a@belterra.pa.gov'

ü

04

Valor Unlt.

i

I

I



&
Prefeitura Municipal de Belterra

Secretaria Municipal de Ádministração, Finanças e Planeiamento
Contato : í93J 99 1 2 1 - 1 342 - E-mail : tecnolo gra@hel terra.pa.gov.br

{t Remoção de central de ar de 18.000btus

ilanutençáo corretiva e preventiva com reposiçáo
de peças e reinstalação em ar condicionado ACJ de
íE.000 a 2í.000btus.

Limpeza geral em equipamentos com jato d'agua e
produtos de limpeza om ar condlclonado ACJ de
9.000 a í2.000btus.

ilanutenção corretiva e preventiva com reposição
de peças e relnstalação em ar condicionado ACJ de
9.C00 a 12.000btus.

Atenciosarnente

01

01 UND lq o, ÜC

UND 3.jü,ou

01
UND r5o,n

01
UND ..loo,po

17

19

20

CARIMBO DA URA DO RESPONSÁVEL

iú

ATt§T.A LEMOS
t 

--'5sr*l

EIREI. 
''ltsr"C

L.

11
Recarga de gás refrigerante em central de ar Split de
t2.000btus.

01
UND i4L{ 0,0,o

I

Recarga de gás refrigerante em cerúral de ar Split de
{8.000btus.1 2 01

i

UN D o')Y.30,

13 Remoção de central de ar de 9.000btus. 01 UND l50 rco
14 Remoção de central de ar de í2.000btus. 01 UND J§0,@

16
Limpeza geral em equipamentos com jato d'agua e
produtos de limpeza em ar condicionado ACJ de
18.000 a 2í.000btus.

01

UND 180,w

18
Recarga de gás refrlgerante em ar condicionado
ACJ de í8000 a 21.000btus.

01
UND \w,rn

01
UND WDtw21

Recarga de gás refrlgerante em ar condicionado
ACJ de 9.000 a 2í.000btus.

FEREcoN
Data

Vila Americana, ne 45 - Centro 'Belterra' Pará - CEP: 68.143'000
Contato: [93] 99 1 2 1- 1 342 - E-mail : tecnologia@belteffa.pa.gov.br

C6rr: ÊB,lr1r|. 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA.

SECRETARIA MUNtCTPAL DE ADMTNTSTRAçÃO, FrNANçAS E PLANEJAMENTO.
CN PJ : 29.578.96s I OO0L-4&

\

# .l
rl

.f-

CERTTDÃO

Certifico para os devidos fins de direito que, realizei a pesquisa de preço para
GoNTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISTÇÃO DE CARTUCHOS, BASE E
TINTA DE IMPRESSORA DA SEMAF.

A pesquisa de preços está totalmente em conformidade com a lnstrução
Normativa n" 65 do Ministerio da Economia de 07 de Julho de 2021, a qual determina
que:

Art. 50 A pesquisa de preços para fins de determinação do preço estimado em
processo licitatorio para a aquisição de bens e contratação de servíços em geral será
realizada mediante a utilização dos seguintes parâmetros, empregados de forma
combinada ou não:

| - composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item
correspondente nos sistemas oficiais de governo, como Painel de Preços ou banco
de preços em saúde, observado o índice de atualização de preÇos correspondente;

ll - contrataçÕes similares feitas pela Administração Pública, em execução
ou concluídas no período de I (um) ano anterior à data da pesquisa de preços,
inclusive mediante sistema de registro de preços, observado o índice de atualização
de preços correspondente;

lll - dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de
referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sítios eletrônicos
especializados ou de domínio amplo, desde que atualizados no momento da pesquisa
e compreendidos no intervalo de ate 6 (seis) meses de antecedência da data de
divulgação do edital, contendo a data e a hora de acesso;

lV - pesquisa direta com, no mínimo, 3 (três) fornecedores, mediante
solicitação formal de cotação, por meio de ofício ou e-mail, desde que seja
apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que náo tenham sido
obtidos os orçamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedência da data de
divulgação do edital; ou

V - pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, desde que a
data das notas fiscais esteja compreendida no período de até 1 (um) ano anterior à
data de divulgação do edital, conforme disposto no Caderno de Logística, elaborado
pela Secretaria de Gestão da Secretaria Especial de Desburocratizaçâo, Gestão e
Governo Digital do Ministerio da Economia.

Justificam-se os itens com três cotaçÕes, utilizando-se do inciso lV
supracitado com fornecedores locais da região, que atendem as necessidades da
demanda. Certifico que os valores estão de acordo com os praticados no mercado,
considerando-se o serviço com material a serem ofertados.
As fontes consultadas foram:

RT REFRIGERAÇÃO SANTAREM
CN PJ :37. 1 38. 1 7 410001 -25

JD CLTMATTZAÇÃO
CN PJ : 32. 93 1 . 554/00 01 -07

I. BATISTA LETVIOS EIRELI
CN PJ : a8.223.683/000 1 -58

Belterra/PA, 17 de Fevereio de 2022

SANDOVAL DUARTE DE OLIVEIRA
Matrícula 3994

<-.----.--



Pará, 22 de Fevereiro de 2022 . Diário Oficial dos Municipios do Lstado do PaÍá . ANO Xlll i N'293ú

I - Zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro
próprio odas as ocorrências à sua çxccução, determinando o que for
ncccssririo à rcgulorizâção das faltas ou dos defeitos obscrvados, c,
submeter aos seus superiorcsj em lempo hábil, as decisôes e as
proüdàcias quc ultraps-rs&Ícm 6 sua compçtÊícia, nos tcÍmos d6 lci;
tr - Avaliar, coqiiouarleÀte, a qualidade dos serviços prcstados dou
materiais fornecidos pela CONTRATADA, em periodicidade
adequada ao objeto do cotrüato, e durante o seu perlodo de validade,
eveotualnente, propor a autoridade supcrior à aplicaçào das
pcDalidadcs lcgal-rncnte estabclecidas;
IÍl- atestsr, formalmente, nos autos dos processos! as notas fiscais
telatiyas ass sc§'lços pÍestadü e/ou aos matíiais fom ido§, antcs do
encaminhameoto ao Finalceto para pagamento.
Art. 3" - Dê-se ciêÃcia aos servidores dcsignados e publiquê-se.
AÉ.4" - Esta Portaria çntra em vigor na data de sua publicação,
Art. 5'- Revoga+c a Porwia o' 103â021 de 05 de Novçmbro dç
202l

Gabincte do Sccrctário \'Íwicipal dc AdministÍaçào, Finanças e

Plancjame o de Beltfi4 cm l6 de FovçreiÍo d,o 2022.

/6iÁXILDO RODkIGWS DO§ &,INTOS
Sccretário Municipal dc Admiíisúação, Fiíaíças e Planejameíüo -
SEMAF.
Dccrcto n" 02/2021

Publicado ao Podal da Transparência do Municipio dc BcltcÍra e

disponibilizado para publicação no Diririo OÍicial dos Municipios do
Estado do Pará - FAMEP.

Publlc.do por:
Elizagcla dc Olivcira Caldcira

Código IdentilicrdorlB2l 08/25

ÂDMINISTRÂÇÃO
PREFEITURA MUNTCIPAL DE BELTERRA SECRETARIA

MUMCIPAL DE {)MIMSTRAÇÃO FINÂNÇÁS E
PLANf,JAMENTO AVISO DE INTENÇÃO DE DISPENSA DE
uclTAÇÂo LEI 14.I332021, ART. 75,II O MUNICiPTO DE
BELTERRÂ-PA, ATRÁVÉS OO SNCNETÁNTO MIJNICIPÂL

DE ADMIMSTRÁÇÁO FINAIiÇAS E

SECRETÀRIÁ MTJNICIPAL DE ADMINTSTRAÇÃO
rINÂNçAS E PLÁNEJÂMENTO
AVISO DE INTENÇÂO DE DTSPENSA DE IJCMAÇÃO
Lel 14.133/2021, rrt. 75, tr

O Muuicipio dc Bcltcrrd-PA, al,ravós do Sccrctário Municipal dc
Admiaistraçâo Finanças e Plancjamento-SEMÀF, aüsa que rcalizani
levsntâmenlo prclimi[ar de preços para contrataçào dc Emprcsa para
prcstaçÀo de serviço de Equipamentos do Sistsma de Climatização,
conformc cspccificações disponivel a sercm obtidas no sitç -
https ://belterÀ.pa. gov.bdproposta

Bcltcrra (PA), l'l iÉ lÀt\cito ic 2022

Decrcto n" 02/2021

O Muni€ípio dc Beltera-PA, atravcs do §ccrcuârio Muicipal dc
AdministraçÀo Fiaanças e Plancjamcnro-SEMAF, aüsa que realizará
levantamento preliminar de preços para conlratação dc Empresa para
prestação de serviço de Equipamentos do Sistema de Climatização,
conform€ especificações disponivel a serem obtidâs no site -
https://b€lt€na.pa. gov.br/proposta

Belterra (PA), I'l íe Janeiro de 2O22.

ÁMANLDO RODNGUES D(N SlNTOS
Secretário Municípal de Administração Finanças e Planejamento
Dccrco n'02/2021

Publlcado por:
Elizangcla de Oliveira Caldeira

Código IdetrtlÍlcâdorl. 5B,3 93929

GABINETE DO PREFEITO
Df,CRETO NO 2T DE ZI DE FE\/EREIRO

Excelentjssimo Senhor Prcfeito do Municipio de Bel leIÍa
PaÍiq no uso de suas atribuições legais e nos termos do C
6", inciso IIT da Lci Municipal n" 066 de 0l de feveÍeiro de 2001, que
dispõe sobrc o Rrgime Juridico Único dos Servidores Públicos do
Municipio de Bslterr4 combinado com o art.39 da Lei Municipai n'
190/2009, que vsrsa sobrs os Cargos Comissionados e Funçõçs
Gratifi cadas deste Município.

DECRETÂ:

Art. l' FICA EXONERÁDO o Sr. BRUNO BI§MARCX VIEIRÁ
PMENTAr, do Cargo de Chefe de Divisão de Maíutenção, sob
Decreto no 24 de 05 de janeiro de 2021, lotado na Seüetâria
Municipal de Obras, Viação ê Infia cstrutua -SEMOVI.

Art 2'. Estc Dccreto cntsa cE yigo! oa data de sua pubticação
revogada as disposições em conkário.

Côirctc do Pt'efeito MuDicipal dc Belte[4 em 2l de fevcleiro de
2022.

JOCICLÉUO CÁSTRO MÁCEDO
Prefeito Municipal dc Belterra

ÁMÁRILDO RODRIGUES DOS SÁNTOS
Secretirio Municipal de Adroinistração, Finanças e Planejamento.
Decrcro: 02/2021

Publicedo por:
Iracleuma Campos Assunção

Cúli go IdertiÍicrdor $4248 63E

LICITAçÃO
RESULTADO DÉ LTCITAÇÁG INE)üGIBILIDADE DE

CREDENCIAMENTO OO5N022. §EM§A

RESULTADO DE LICITAÇÂO- INEXIGIBILIDADE DE
CREDENCIAMENTO O05/2022- SEMSA

OTigCM: A SECRETARIA MUNICIPAL DE §AÚDE- SEMSA,
através da Comissão de Licitação, toma público o rcsultado do l'
JULGAMENTO DA INEXICIBILIDADE DE CREDENCIAMENTO
005/2022 - SEMSA, objeto: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS
PRESTÁDORAS DE SERVIÇOS MEDICOS PELO PERIODO DE
12 MESES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL
MUNICIPAL DI, BT,LIERRA- HMI] E UNIDADh,S Dh SAÚDb,
com abcrtura do envclope \o üz 21.02.2022 as 09:00h, tc[do como
base para avaliação a regularidade da documentação Íelacionados nos
iaro,s 2.2.1 ü alinea da letra A a N, bem como nos iten§ 2.2 I 2.5.
Ápós análisc. foi CREDENCTADAS as seguiores empresa: SPG
MEDICOS ASSOCIADOS LTDA CNPJ: 34.652.319im01-13,
TARDELIO TORQUATO DE MESQUITA CNPJ: 35.728.784/0001-
53 por atefldcr a lodas os rcquisitos de habilitaçâo c
DESCLASSIFICADA a empresa TELMARÂ DIAZ E CIA LTDA
CNPJ: 15.833.802/0001-50, por não aprescotar documentação acelcô
dos itens 2.2.2 alinea b) e item 2.2.3.

Beherra (PA), 21 de fevüeiÍo de 2022

CÀMlLll SOUSÁ NOGUEIRÁ DE MORAES
Presidcntc Comissão de Licitação

Publicrdo por:
Samara Rodrigues Lira

Código Identificedor I A2626BC7

ÁMÁRILDO RODR]GAES DOS SANTOS
Secrctário Municipâl de Administrãçào Finuças e Plarcjameuto

DECRETO N" 2I DE 2T DE FE\TREIRO DE


