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mediante especificações do edital e seus anexos e de acordo com o que 
determina a legislação vigente, a realizar-se através do sítio http://www.
portaldecompraspublicas.com.br.
aBertUra: 27/12/2021 Às 10:00H
o Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala 
da comissão Permanente de licitação, localizada na Praça alcides Para-
nhos, Nº 17, (altos)- centro - Santo antônio do Tauá no horário das 8:00hs 
ás 12:00hs, a partir da publicação deste aviso até a data anterior aquela 
estipulada para sua abertura, bem como poderá ser consultado ou retirado 
no Portal dos Jurisdicionados do Tribunal de contas dos Municípios do Es-
tado do Pará - TcM/Pa: www.tcm.pa.gov.br

Maria WaLdeLiria BitteNcoUrt da siLVa cei
Pregoeira

Protocolo: 741390
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

.

MUNicÍPio de sÃo doMiNGos do araGUaia-ParÁ
FUNdo MUNiciPaL de saÚde

ato aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 9/2021-51/PMsda

o Município de são domingos do araguaia - Pa, através da Secretaria 
Municipal de Saúde, por intermédio do Pregoeiro, torna público, para co-
nhecimento dos interessados, que realizará licitação na modalidade: Pre-
gão na forma Eletrônico SrP, tipo Menor Preço, por iTEM, em Sessão Pú-
blica Eletrônica a partir das 08h00min (oito horas) (horário de Brasília- df) 
do dia 24/12/2021, através do site: www.portaldecompraspublicas.com.
br. objeto: registro de preços para contratação de empresa especializada 
para fornecimento de materiais gráficos e confecção de impressos, para 
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, nos termos da 
lei federal nº 10.520/2002, lei federal 8.666/1993, decreto federal nº 
10.024/19 de 20 de setembro de 2019 e suas alterações posteriores. o 
Edital e seus anexos encontram-se disponíveis no Portal da Transparência 
do Município de São domingos do araguaia-Pa www.saodomingosdoara-
guaia.pa.gov.br, Mural de licitações - TcM/Pa www.tcm.pa.gov.br e/ou no 
site: www.portaldecompraspublicas.com.br.

São domingos do araguaia - Pa, 13 de dezembro de 2021.
Janelma alves da silva

Pregoeira/Portaria nº 151/2021-GB.
Protocolo: 741391
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo doMiNGos do caPiM
aViso de ProrroGaÇÃo de 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 00057/2021
o Município de são domingos do capim, pelo princípio da oportunidade 
e conveniência, através da Pregoeira, torna público a prorrogação do pro-
cesso licitatório do Tipo Menor Preço por item que versa sobre o rEGiSTro 
dE PrEÇoS Para fUTUra E EVENTUal coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para 
forNEciMENTo dE coMidaS ProNTaS, EM aTENdiMENTo aS NEcESSi-
dadES daS SEcrETariaS dE SaÚdE, EdUcaÇÃo E aSSiSTÊNcia Social 
do MUNicÍPio dE SÃo doMiNGoS do caPiM/Pa. Para o dia 23/12/2021 
às 08:00 horas, continuando inalterados as demais informações.

Maria Jose Bastos do aMaraL
PrEGoEira

daTa 13/12/2021
Protocolo: 741392

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo doMiNGos do caPiM
aViso de retiFicaÇÃo de 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 00060/2021
o Município de são domingos do capim através da Pregoeira, torna pú-
blico a retificação do processo Licitatório do Tipo Menor Preço por item 
realizada no dia 07/12/2021, PAGINA 103 do Diário Oficial Do Estado (IOE-
Pa), que objetiva o rEGiSTro dE PrEÇoS Para fUTUra E EVENTUal 
aQUiSiÇÃo dE EQUiPaMENToS odoNTolÓGicoS Para oS MUNicÍPioS 
QUE iMPlaNTaraM EQUiPES dE SaÚdE BUcal Na ESTraTÉGia SaÚdE 
da faMÍlia, EM aTENdiMENTo a SEcrETaria dE SaUdE do MUNiciPio 
dE SÃo doMiNGoS do caPiM/Pa. onde se lê: a abertura será do dia 
20/12/2021 às 08:00 horas; leia-se: a abertura será do dia 23/12/2021 às 
11:00 horas, continuando inalterada as demais informações.

aViso de retiFicaÇÃo de 
PreGÃo eLetrÔNico Nº 00061/2021

o Município de são domingos do capim através da Pregoeira, torna 
público a retificação do processo Licitatório do Tipo Menor Preço por item 
realizada no dia 07/12/2021, PAGINA 103 do Diário Oficial Do Estado (IOE-
Pa), que objetiva o registro de preços para futura e eventual aquisição de 
instrumentais, utensílios e equipamentos, tendo em vista a ampliação e 

melhorias nos serviços da atenção básica e Hospital municipal em aten-
dimento as necessidades da SEcrETaria MUNiciPal dE SaUdE dE Sao 
doMiNGoS do caPiM/Pa. onde se lê: a abertura será do dia 20/12/2021 
às 14:00 horas; leia-se: a abertura será do dia 23/12/2021 às 14:00 ho-
ras, continuando inalterada as demais informações.

Maria Jose Bastos do aMaraL
PrEGoEira

daTa 13/12/2021
Protocolo: 741393

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo doMiNGos do caPiM
aVisos de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 00062/2021
o município de são domingos do capim através da pregoeira, torna pú-
blico o processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico-SrP do tipo me-
nor preço por item que versa sobre o rEGiSTro dE PrEÇoS Para fUTUra E 
EVENTUal coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada No forNEciMENTo 
dE MaTEriaiS dE coNSTrUÇÃo E UTENSÍlioS HidráUlico E ElÉTrico, 
ViSaNdo aTENdEr aS NEcESSidadES da PrEfEiTUra MUNiciPal E fUN-
doS aGrEGadoS do MUNicÍPio dE SÃo doMiNGoS do caPiM/Pa.. a data 
do recebimento e abertura das propostas e documentos de habilitação será no 
dia 27/12/2021 às 08:00 horas no sistema comprasnet. o edital estará dispo-
nível nos sites: https://saodomingosdocapim.pa.gov.br/categoria/licitacoes/ 
e www.comprasnet.gov.br e e-mail: licitacaosdc2021@gmail.com, e também 
poderá ser obtido no prédio da prefeitura, sala da comissão Permanente de 
licitações (cPl) localizada na av. dr. lauro Sodré, nº 206, centro, são domin-
gos do capim/Pa, cEP: 68635-000, nos dias úteis, no horário de 07:00hs às 
13:00hs a partir da data da publicação.

Maria Jose Bastos do aMaraL
PrEGoEira

daTa 13/12/2021
Protocolo: 741394

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo doMiNGos do caPiM
aViso de LicitaÇÃo 

toMada de PreÇo Nº 2/2021-00011
o Município de são domingos do capim através da presidente da c.P.l. 
Torna público a abertura de processo licitatório para a coNTraTaÇÃo dE 
EMPrESa ESPEcialiZada EM SErViÇoS dE ENGENHaria E coNSTrU-
ÇÃo ciVil, ViSaNdo a rEforMa E aMPliaÇÃo da UBS dE PErSEVEraN-
Ça, localiZada Na coMUNidadE PErSEVEraNÇa, EM aTENdiMENTo 
a dEMaNda da SEcrETaria dE SaÚdE do MUNiciPio dE SÃo doMiN-
GoS do caPiM/Pa, dE acordo coM ProJETo, MEMorial diScriTiVo 
E PlaNilHaS orÇaMENTáriaS QUE SÃo ParTES iNSEParáVEiS dESSE 
EdiTal. a abertura será no dia 29/12/2021 às 10:00 horas, na sala de reu-
nião da comissão Permanente de licitação - cPl, situada na av. dr. lauro 
Sodré, nº 206, bairro centro, São domingos do capim/Pa, cEP: 68.635-
000, com visita técnica nos dias 20 e 21 de dezembro de 2021, com horário 
de saída às 09:00 horas do prédio da Prefeitura, o edital está disponível 
no site do TcM e na prefeitura municipal deste município das 08h00min às 
13h00min, de segunda a sexta-feira.

Maria JosÉ Bastos do aMaraL
PrESidENTE da c.P.l.

Protocolo: 741395
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO FÉLIX DO XINGU

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo FÉLiX do XiNGU - Pa
eXtrato de coNtrato

contrato n° 20210429 - PrEGÃo ElETrÔNico PE075/2021-SrP - con-
tratante: PrEfEiTUra MUNiciPal dE SÃo fÉliX do XiNGU - contratado: 
ViTor ModaS lTda - objeto: aQUiSiÇÃo dE UNiforMES, aTENdENdo aS 
NEcESSidadES daS SEcrETariaS: SEMaPlaN, SEMaGoV, SEMcUlT, SEM-
fi, SEMoB, SEMaGri, SEMUrB, SEMTUr E SEMEl. Vigência: 06/12/2021 a 
31/12/2021 - Valor Global: r$ 20.324,98 (vinte mil, trezentos e vinte e qua-
tro reais e noventa e oito centavos) - data da assinatura: 06/12/2021.

Joao cLeBer de soUsa torres
Prefeito Municipal de São félix do Xingu

Protocolo: 741396
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SOURE

.

PreFeitUra MUNiciPaL de soUre
aVisos de LicitaÇÃo 

toMada de PreÇo Nº 005/2021-tP
a Prefeitura Municipal de soure, Torna Público a Todos os interessados 
ao Processo licitatório Que Tem como objeto: coNSTrUÇÃo do SiSTEMa 
dE aBaSTEciMENTo dE áGUa iNTEGrado doS BairroS dE SoUrE. a 
abertura será no dia 29/12/2021, as 08:30 horas na sala de licitações lo-
calizada na sede da Prefeitura Municipal, 2ª rua, s/no - centro - Soure/Pa, 
informações e- mail: sourelicitacao@gmail.com.

Protocolo: 741397


