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PODER LEGISLATIVO 
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___________________________________________________________________ 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 012/2021 – CMS. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 023/2021-CMS 

 

 

A Câmara Municipal de Santarém através de sua pregoeira oficial, faz saber a todos os 

interessados que realizará procedimento licitatório nos seguintes termos: 

Pregão eletrônico SRP nº 012/2021-CMS. 

Processo Administrativo nº 023/2021-CMS. 

OBJETO: Registro de preços na Contratação de empresa prestadora de serviços de agente   

integrador para o desenvolvimento de atividades com fins de promoção da integração ao 

mercado de trabalho, através da operacionalização de programas de estágio de estudantes, 

abrangendo o gerenciamento do processo seletivo, por meio de seleção pública, realização do 

planejamento, administração e acompanhamento das atividades de estágio no âmbito da Câmara 

Municipal de Santarém. 

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM. 

Início da Sessão de Disputa de Preços: às 09 h do dia 26 de outubro de 2021. Para todas as 

referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF). 

A íntegra do edital poderá ser obtida no endereço eletrônico:  

https://www.portaldecompraspublicas.com.br, licitacaocms2018@gmail.com ou ainda na sala 

de licitação da Divisão de Licitação da Câmara Municipal de Santarém, situada avenida Doutor 

Anysio Chaves, n°1001 – Bairro Aeroporto Velho, CEP 68.030-290 em dias úteis, de segunda 

a sexta, das 08h00 min às 12h00min. 

Informações pelo e-mail: licitacaocms2018@gmail.com ou no site do portal da transparência 

no endereço eletrônico: https://santarem.pa.leg.br/portal-da-transparencia/ 

Qualquer pedido de esclarecimento ou impugnação em relação a eventuais dúvidas na 

interpretação do presente edital e seus anexos deverá ser enviado à Pregoeira, até 03 (três) dias 

úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio 

eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital. 

 

Santarém, 14 de outubro de 2021. 

 

VANESSA GOMES ALMEIDA 

Pregoeira 

Portaria n° 049/2021-DAF/DRH 
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CERTIDÃO DE DIVULGAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO 

 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 012/2021 – CMS. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 023/2021-CMS 

 

Certifico que o Aviso de Licitação pertinente ao Pregão Eletrônico SRP nº 012/2021-CMS que 

tem como objeto Registro de preços na Contratação de empresa prestadora de serviços de 

agente   integrador para o desenvolvimento de atividades com fins de promoção da 

integração ao mercado de trabalho, através da operacionalização de programas de estágio 

de estudantes, abrangendo o gerenciamento do processo seletivo, por meio de seleção 

pública, realização do planejamento, administração e acompanhamento das atividades de 

estágio no âmbito da Câmara Municipal de Santarém, foi afixado no dia 14 de outubro de 

2021, no quadro de aviso desta Câmara Municipal, conforme estabelece a legislação em vigor. 

Santarém, 14 de outubro de 2021. 

 

RONAN MANUEL LIBERAL LIRA JÚNIOR 

Presidente da Câmara Municipal de Santarém 
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