
diário oficial Nº 34.855   121Sexta-feira, 04 DE FEVEREIRO DE 2022

secretario MUNiciPaL de saÚde
eXtrato adesÃo da ata de reGistro de PreÇo

o Presidente da comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Pau, 
d´arco - Pa, através da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Pau 
D´arco - PA, em cumprimento da Ratificação concedida pelo Secretário de SAÚ-
dE, faz publicar o extrato resumido do processo administrativo da adESÃo a 
seguir. adESÃo Nº: a/2021 - 002- fMS, ProcESSo adMiNiSTraTiVo Nº: 
038.2021.01, oBJETo: aquisição de Veículo ambulância Pick - up, simples re-
moção, com tração 4 x 4,zero KM para atender as necessidades da Secreta-
ria Municipal de Saúde do Município de Pau d´arco - Pa. faVorEcido: P. G. 
aGUiar ViEira - EPP, inscrita no cNPJ: Nº 27.967.465/0001 - 72, com o valor 
de r$ 270.000,00, (duzentos e Setenta Mil reais)., fUNdaMENTaÇÃo lEGal: 
lei nº 8666/93, lei nº 10.520/02 e decreto federal 7892/13 e suas alterações, 
dEclaraÇÃo dE adESÃo: Emitida pelo Presidente da comissão de licitação e 
Ratificada pelo Sr. CLEIDSON FERREIRA CHAVES, na qualidade de Ordenador de 
despesa da Secretaria Municipal de Saúde de Pau d´arco - Pa.

Pau d´arco - Pa, 03 de fevereiro de 2022.
cLeitoN HerMiNio dos saNtos

Presidente da cPl
Protocolo: 757252

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 003/2022-PMPd

a Prefeitura Municipal de Pau d’arco - Pa, por intermédio do Setor de 
licitação, torna público que, fará realizar licitação na modalidade Pregão Ele-
trônico tipo menor preço por item, objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS ViSaNdo 
fUTUra coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada forNEciMENTo dE 
áGUa MiNEral E GáS dE coZiNHa(GlP) Para aTENdiMENTo a NEcESSi-
dadES da PrEfEiTUra MUNiciPal dE PaU d’arco/Pa E SUaS SEcrETa-
riaS/fUNdoS coNforME o TErMo dE rEfErENcia. data e horário do início 
da disputa: 09:01 horas do dia 18/02/2022. de acordo com o que determi-
na a legislação vigente, a realizar-se no Portal de compras Pública https://
www.portaldecompraspublicas.com.br. o procedimento licitatório obedecerá 
ao disposto na lei federal nº  10.520, de 17 de julho de 2002, do decreto nº 
10.024, dE 20 de setembro de 2019, lei nº 8.666/93 e demais legislação e 
suas alterações posteriores que lhe foram introduzidas. o Edital e seus anexos 
encontram-se à disposição dos interessados no Portal de compras Púbicas 
https://www.portaldecompraspublicas.com.br, Portal da Prefeitura na Url ht-
tps://paudarco.pa.gov.br/licitacoes-e-contratos/ e no Mural das licitações do 
TcM/Pa, https://www.tcm.pa.gov.br a partir da publicação deste aviso.

PaU d’arco - Pa, 03 de fevereiro de 2022.
Valdejanio santos silva-Pregoeiro

Protocolo: 757253
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRIMAVERA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PriMaVera
aViso de LicitaÇÃo 

toMada de PreÇo Nº 2/2022-0001 
tipo menor preço Global. objeto: contratação de Empresa de Engenharia 
Para construção de uma Quadra Poliesportiva a ser construida na comunidade 
do Jaburu, na cidade de Primavera/Pa, através do convênio n° 020/2021, ce-
lebrado Entre a Secretaria de Estado de Esporte E lazer (Seel) e o Município de 
Primavera/Pa, com abertura no dia 21/02/2022, a partir das 10h00, na sala da 
cPl, localizado na av. General Moura carvalho, s/n°, centro, Primavera/Pa. Edital 
disponível nos sites: http://primavera.pa.gov.br e http://tcm.pa.gov.br. Áureo 
Bezerra Gomes - Prefeito Municipal PMP/Pa.

Protocolo: 757254
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE QUATIPURU

.

PreFeitUra MUNiciPaL de QUatiPUrU
retiFicaÇÃo 

No Extrato de contrato da licitação nº 9/2021-015 circulado na doE/Pa, nº 
34.818 pág. 53 em 03/01/2022, e do.U seção 3, Pag. 277 em 30/12/2021. 
oNde se-LÊ: Vigência: 15/12/2021 a 12/02/2021. 
Leia-se: Vigência: 15/12/2021 a 15/12/2022. o restante permanece sem 
alteração. José Augusto Dias da Silva - Prefeito.

Protocolo: 757255
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTANA DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtaNa do araGUaia - Pa
aViso de LicitaÇÃo

Processo LicitatÓrio N°001/2022
PreGÃo eLetrÔNico Nº 001/2022/FMs

objeto: aquisição de 02 (dois) veículos automotivo tipo furgoneta ambulân-

cia de simples remoção (tipo a) 0 KM, ano de fabricação a partir de 2021, 
destinado a suprir as necessidades do fundo Municipal de 2021.
Abertura no dia 17/02/2022 ás 11:00 hs.
cópia do Edital será obtida através do e-mail licitacaopmsa@gmail.com, Portal da 
Transparência pmsaraguaia.pa.gov.br/transparência,, www.portaldecompraspu-
blicas.com.br e sala da cPl no Prédio da PMSa, das 8:00 às 12:00 horas.

Wryslhia Kelly de Carvalho Ferreira Conti
Secretaria Municipal de Saúde

Protocolo: 757256

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtaNa do araGUaia - Pa
aViso de LicitaÇÃo

Processo LicitatÓrio N°002/2022
PreGÃo eLetrÔNico Nº 002/2022/srP/FMs

objeto: registro de preços para futura e eventual contratação de empresa 
para aquisição de Equipamentos/Material Permanente Tipo aparelhos de ar 
condicionado Modelo SPliT, ciclo frio de 9.000, 12.000 e 18.000 BTU’s, para 
atender as necessidades do fundo Municipal de Saúde.
Abertura no dia 18/02/2022 ás 08h00min.
cópia do Edital será obtida através do e-mail licitacaopmsa@gmail.com, Portal da 
Transparência pmsaraguaia.pa.gov.br/transparência,, www.portaldecompraspu-
blicas.com.br e sala da cPl no Prédio da PMSa, das 8:00 às 12:00 horas.

Wryslhia Kelly de Carvalho Ferreira Conti
Secretaria Municipal de Saúde

Protocolo: 757257

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtaNa do araGUaia - Pa
aViso de LicitaÇÃo

Processo LicitatÓrio N°162/2021
PreGÃo eLetrÔNico Nº 003/2022/srP/FMs

objeto: registro de preços para futura e eventual contratação de empresa 
para aquisição de Materiais para construção, para atender as necessidades 
da Secretaria de Saúde.
Abertura no dia 21/02/2022 ás 08h00min.
cópia do Edital será obtida através do e-mail licitacaopmsa@gmail.com, Portal da 
Transparência pmsaraguaia.pa.gov.br/transparência,, www.portaldecompraspu-
blicas.com.br e sala da cPl no Prédio da PMSa, das 8:00 às 12:00 horas.

Wryslhia Kelly de Carvalho Ferreira Conti
Secretaria Municipal de Saúde

Protocolo: 757258

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtaNa do araGUaia - Pa
aViso de LicitaÇÃo

Processo LicitatÓrio N°159/2021
PreGÃo eLetrÔNico Nº 100/2021/srP/PMsa

objeto: registro de preços para contratação de empresa especializada para 
prestação de serviços de locação, instalação, manutenção e desinstalação 
de equipamento de som (P.a completo), palco, iluminação cênica, painéis de 
led, grupo gerador, tendas e banheiros químicos, impressão digital, mesas e 
cadeiras de plástico, data show e queima de fogos (show pirotécnico), que 
serão utilizados durante a programação de palestras, cursos, convenções e 
eventos comemorativos, turísticos, culturais e esportivos para atenderem a 
demanda operacional da Secretaria Municipal de administração, Secretaria 
de agricultura e fundo Municipal de Meio ambiente do Município de Santana 
do araguaia - Pá.
Abertura no dia 17/02/2022 ás 08h00min.
cópia do Edital será obtida através do e-mail licitacaopmsa@gmail.com, Portal da 
Transparência pmsaraguaia.pa.gov.br/transparência,, www.portaldecompraspu-
blicas.com.br e sala da cPl no Prédio da PMSa, das 8:00 às 12:00 horas.

eduardo alves conti
Prefeito Municipal

Protocolo: 757259
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo doMiNGos do caPiM
aVisos de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 00005/2022
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 aQUiSiÇÃo dE PEÇaS Para MáQUiNaS aGrÍcolaS, ViSaNdo 
aTENdEr aS NEcESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal dE aGricUlTU-
ra dE SÃo doMiNGoS do caPiM/Pa. a data do recebimento e abertura 
das propostas e documentos de habilitação será no dia 17/02/2022 às 08:00 
horas no sistema comprasnet. o edital estará disponível 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) loca-
lizada na av. dr. lauro Sodré, nº 206, centro, são domingos do capim/Pa, 
cEP: 68635-000, nos dias úteis, no horário de 07:00hs às 13:00hs a partir 
da data da publicação.

aVisos de LicitaÇÃo 
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 00006/2022

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 forNEciMEN-
To dE PEÇaS E SErViÇoS EM cENTraiS dE ar Para aUToMÓVEiS, ca-


