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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTARÉM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM
secretaria MUNiciPaL de MoBiLidade e trÂNsito - sMt

eXtrato de Portaria Para
FiscaL de coNtrato Nº. 002/2022-sMt

objeto: dESiGNar os servidores rEiNaldo JUNio coSTa doS SaNToS 
- Matrícula 49.335 e JoSÉ MairoN fErrEira - Matrícula nº 85.937, para 
exercerem a função de fiScal TiTUlar e fiScal SUBSTiTUTo do contrato 
nº 002/2022-SMT, entre a SMT e a empresa fornecedora de placas e suporte 
para sinalização vertical no município de Santarém-Pa.

Paulo Jesus da silva
Secretário Municipal de Mobilidade e Trânsito

Protocolo: 764540

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM - seMsa
Portaria Nº 018/2022

a secretária Municipal de saúde de santarém no uso de suas atribui-
ções legais, conferidas pela lei Municipal nº 19.135/2012 e pelo decreto nº 
744/2021 - GaP/PMS, de 22 de Março de 2021 e em cumprimento ao disposto 
no art. 67 da lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores,
decide:
Art. 1º. Nomear os servidores abaixo designados como agentes fiscalizadores 
dos contratos referentes à contratação de Empresa Especializada Para Presta-
ção de Serviços funerários Para o Tratamento fora do domicílio de Pacientes 
com diagnóstico de covid e não covid, nos Municípios de Todo o País com for-
necimento de Material (Urnas), Serviços de Preparação do corpo e Translado 
Para Município de Santarém/Pa, da Secretaria Municipal de Saúde de Santa-
rém. Titular: Keliane Silva de Sousa - Matrícula 84585, cPf 812.559.772-72, 
rG 6053986 - SSP/Pa, Servidor da SEMSa; Suplente: Glimaria de fatima 
Aflalo Machado - Matrícula 83626, CPF 913.862.412-53, RG 5276206 SSP/
Pa, Servidora da SEMSa.
art. 2º. Esta portaria entra em vigor a contar da data de sua assinatura até 
quando for revogada está função.
art. 3º. Esta Portaria produz seus efeitos na data de sua publicação, revogada 
as disposições em contrário. registre-se, publique-se, dê-se ciência e cum-
pra-se. Santarém/Pa, de 21de fevereirode 2022. Vânia Maria azevedo Portela 
- Secretária Municipal de Saúde/decreto nº 744/2021 - GaP/PMS.

Protocolo: 764542
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo doMiNGos do caPiM
aViso de ProrroGaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 00009/2022
o Município de são domingos do capim, pelo princípio da oportunidade e 
conveniência, através da Pregoeira, torna público a prorrogação do processo 
licitatório do Tipo Menor Preço por item que versa sobre o rEGiSTro dE 
PrEÇoS Para fUTUra E EVENTUal coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcia-
liZada EM SErViÇoS dE iNSTalaÇÃo, MaNUTENÇÃo E SUPorTE TÉcNico 
dE liNK dE iNTErNET, Para aTENdEr aS NEcESSidadES da PrEfEiTUra, 
SEcrETariaS E fUNdoS MUNiciPaiS do MUNicÍPio dE SÃo doMiNGoS 
do caPiM/Pa. Para o dia 09/03/2022 às 08:00 horas, continuando inaltera-
dos as demais informações.

aViso de ProrroGaÇÃo 
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 00010/2022

o Município de são domingos do capim, pelo princípio da oportunidade e 
conveniência, através da Pregoeira, torna público a prorrogação do processo 
licitatório do Tipo Menor Preço por item que versa sobre o rEGiSTro dE PrE-
ÇoS Para fUTUra E EVENTUal aQUiSiÇÃo dE MaTErial ElÉTrico Para 
a MaNUTENÇÃo da rEdE dE ilUMiNaÇÃo PÚBlica do MUNicÍPio dE SÃo 
doMiNGoS do caPiM/Pa. Para o dia 08/03/2022 às 08:00 horas, continuan-
do inalterados as demais informações.

aViso de ProrroGaÇÃo 
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 00011/2022

o Município de são domingos do capim, pelo princípio da oportunidade e 
conveniência, através da Pregoeira, torna público a prorrogação do processo 
licitatório do Tipo Menor Preço por item que versa sobre o rEGiSTro dE 
PrEÇoS Para fUTUra E EVENTUal coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para for-
NEciMENTo dE rEfEiÇÕES E laNcHES, coM diSPoNiBiliZaÇÃo dE TodoS 
oS UTENSÍlioS E EQUiPaMENToS ESPEcÍficoS NEcESSárioS ao acoN-
dicioNaMENTo daS rEfEiÇÕES/laNcHES, BEM coMo Para SUa coNSEr-
VaÇÃo E HiGiENiZaÇÃo, a SEr EXEcUTado No ÂMBiTo do MUNicÍPio, 
oBJETiVaNdo aTENdEr aS NEcESSidadES daS SEcrETariaS MUNiciPal 
dE SaÚdE, EdUcaÇÃo E SEcrETaria MUNiciPal dE aSSiSTÊNcia Social 
dE SÃo doMiNGoS do caPiM/Pa. Para o dia 09/03/2022 às 14:00 horas, 
continuando inalterados as demais informações.

Maria Jose Bastos do aMaraL-PrEGoEira
Protocolo: 764544
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo GeraLdo do araGUaia-Pa
PreGÃo PreseNciaL Nº. 9/2022-005

Órgão: PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo GeraLdo do araGUaia.
objeto: aquisição de gêneros alimentícios e suplementos alimentares. data, 
Hora, local: 14/02/2022 às 09h00min na sala da cPl da Prefeitura Mul de São 
Geraldo do araguaia/Pa. contato fone (94) 99231 2699. Edital e informações: 
das 08:00h as 14:00h, no mesmo endereço supra, fornecido ao interessado 
que se identificar. Edital disponível ainda para download no portal da transpa-
rência PMSaGa, site: http://www.saogeraldodoaraguaia.pa.gov.br e portal do 
TcM/Pa, site: https://www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes. 
são Geraldo do araguaia - Pa, 22 de fevereiro de 2022. Pregoeiro - 
adir carrafa - cPL - PMsaGa.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo GeraLdo do araGUaia-Pa
PreGÃo PreseNciaL srP Nº. 9/2022-006

Órgão: PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo GeraLdo do araGUaia
objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS para futura e eventual aquisição de equipa-
mentos e suprimentos de informática, áudio e outros materiais permanentes. 
data, Hora, local: 15/02/2022 às 14h00min na sala da cPl da Prefeitura 
Mul de São Geraldo do araguaia/Pa. contato fone (94) 99231 2699. Edital e 
informações: das 08:00h as 14:00h, no mesmo endereço supra, fornecido ao 
interessado que se identificar. Edital disponível ainda para download no portal 
da transparência PMSaGa, site: http://www.saogeraldodoaraguaia.pa.gov.br 
e portal do TcM/Pa, site: https://www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes. 
são Geraldo do araguaia - Pa, 22 de fevereiro de 2022. Pregoeiro - 
adir carrafa - cPL - PMsaGa.

Protocolo: 764545
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE TERRA SANTA

.

MUNicÍPio de terra saNta - ParÁ
eXtrato de coNtrato

extrato de contrato nº 00001/22, P.e nº 2022/01. contratante PMts/FMe 
contratada: BraNco & correa Ltda - Me. Valor: 15.394,00 objeto:a-
QUiSiÇÃo dE GÊNEroS aliMENTÍcioS dESTiNadoS À MErENda EScolar. 
que entre si celebram o Município de Terra Santa. a vigência do contrato é de  
21 de fevereiro de 2022 até 31 de dezembro  de 2022.

extrato de contrato nº 00002/22, P.e nº 2022/01. contratante PMts/FMe 
contratada: GeoVaNi costa aNdrade - Me. Valor: 132.368,50 obje-
to:aQUiSiÇÃo dE GÊNEroS aliMENTÍcioS dESTiNadoS À MErENda ES-
colar. que entre si celebram o Município de Terra Santa. a vigência do con-
trato é de  21 de fevereiro de 2022 até 31 de dezembro  de 2022.

extrato de contrato nº 00003/22, P.e nº 2022/01. contratante PMts/FMe 
contratada: HeLLÔ coMercio & serViÇos Ltda - ePP Valor: 161.158,00 
objeto:aQUiSiÇÃo dE GÊNEroS aliMENTÍcioS dESTiNadoS À MErENda 
EScolar. que entre si celebram o Município de Terra Santa. a vigência do 
contrato é de  21 de fevereiro de 2022 até 31 de dezembro  de 2022.

extrato de contrato nº 00004/22, P.e nº 2022/01. contratante PMts/FMe 
contratada: J. de aLMeida PaULaiN Ltda Valor: 181.901,00 objeto:a-
QUiSiÇÃo dE GÊNEroS aliMENTÍcioS dESTiNadoS À MErENda EScolar. 
que entre si celebram o Município de Terra Santa. a vigência do contrato é de  
21 de fevereiro de 2022 até 31 de dezembro  de 2022.

extrato de contrato nº 00005/22, P.e nº 2022/01. contratante PMts/FMe 
contratada: J. P. c. caVaLcaNte Valor: 32.665,00 objeto:aQUiSiÇÃo dE 
GÊNEroS aliMENTÍcioS dESTiNadoS À MErENda EScolar. que entre si 
celebram o Município de Terra Santa. a vigência do contrato é de  21 de feve-
reiro de 2022 até 31 de dezembro  de 2022.

extrato de contrato nº 00006/22, P.e nº 2022/01. contratante PMts/FMe 
contratada: J MarLUce BeNtes de FiGUeiredo - Me Valor: 60.795,00 
objeto:aQUiSiÇÃo dE GÊNEroS aliMENTÍcioS dESTiNadoS À MErENda 
EScolar. que entre si celebram o Município de Terra Santa. a vigência do 
contrato é de  21 de fevereiro de 2022 até 31 de dezembro  de 2022.

extrato de contrato nº 00007/22, P.e nº 2022/01. contratante PMts/FMe 
contratada: s o cordeiro de soUZa Ltda, Valor: 139.355,00 objeto:a-
QUiSiÇÃo dE GÊNEroS aliMENTÍcioS dESTiNadoS À MErENda EScolar. 
que entre si celebram o Município de Terra Santa. a vigência do contrato é de  
21 de fevereiro de 2022 até 31 de dezembro  de 2022.

extrato de contrato nº 00008/22, P.e nº 2022/02. contratante PMts 
contratada: N M de oLiVeira & cia Ltda, Valor: 4.184.325,10 objeto: aQUi-
SiÇÃo dE coMBUSTÍVEl E GáS. que entre si celebram o Município de Terra Santa. 
a vigência do contrato é de  22 de fevereiro de 2022 até 22  de fevereiro  de 2023.


