
diário oficial Nº 34.882   89Segunda-feira, 07 DE MARÇO DE 2022

registro de Preço originário de Pregão eletrônico nº 036/2021 
objeto: aquisição de equipamentos de informática, objetivando atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Santa Maria do Pará/Pa. 
contratante: fundo Municipal de Saúde. contrato nº: 20220052. contratada: 
Pedro cleber Queiroz costa, cnpj 83.337.220/0001-32. Valor: r$ 79.737,39 
(setenta e nove mil, setecentos e trinta e sete reais e trinta e nove centavos). 
Vigência: 18/02/2022 a 31/12/2022.

registro de Preço originário de Pregão eletrônico nº 036/2021 
objeto: aquisição de equipamentos de informática, objetivando atender 
as necessidades da Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social de 
Santa Maria do Pará/Pa. contratante: fundo Municipal de assistência So-
cial. contrato nº: 20220053. contratada: Pedro cleber Queiroz costa, cnpj 
83.337.220/0001-32. Valor: r$ 102.360,34 (cento e dois mil, trezentos e ses-
senta reais e trinta e quatro centavos). Vigência: 18/02/2022 a 31/12/2022.

registro de Preço originário de Pregão eletrônico nº 036/2021 
objeto: aquisição de equipamentos de informática, objetivando atender as 
necessidades da fundo de Manutenção e desenvolvimento da educação Bá-
sica e de Valorização dos Profissionais da educação (Fundeb) Por Meio da 
Secretaria Municipal de educação de Santa Maria do Pará/Pa. contratante: 
fundeb. contrato nº: 20220054. contratada: Pedro cleber Queiroz costa, 
cnpj 83.337.220/0001-32. Valor: r$ 145.375,02 (cento e quarenta e cinco 
mil, trezentos e setenta e cinco reais e dois centavos). Vigência: 18/02/2022 
a 31/12/2022.

registro de Preço originário de Pregão eletrônico nº 036/2021
objeto: aquisição de equipamentos de informática, objetivando atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de educação de Santa Maria do Pará/
Pa. contratante: fundo Municipal de educação. contrato nº: 20220055. con-
tratada: Pedro cleber Queiroz costa, cnpj 83.337.220/0001-32. Valor: r$ 
145.375,02 (cento e quarenta e cinco mil, trezentos e setenta e cinco reais e 
dois centavos). Vigência: 18/02/2022 a 31/12/2022.

registro de Preço originário de Pregão eletrônico nº 036/2021
objeto: aquisição de equipamentos de informática, objetivando atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Meio ambiente de Santa Maria do 
Pará/Pa. contratante: fundo Municipal de Gestão ambiental. contrato nº: 
20220056. contratada: Pedro cleber Queiroz costa, cnpj 83.337.220/0001-
32. Valor: r$ 47.112,06 (quarenta e sete mil, cento e doze reais e seis centa-
vos). Vigência: 18/02/2022 a 31/12/2022.

registro de Preço originário de Pregão eletrônico nº 047/2021
objeto: aquisição de Material Tipo: areia Branca, Seixo, Piçarra Bruta, Terra 
Preta, aterro arenoso, objetivando atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de obras do Município de Santa Maria do Pará/Pa. contratante: 
Prefeitura Municipal. contrato nº: 20220057. contratada: fenix logistica, co-
mercio e locações de Maquinas eireli, cnpj 09.368.158/0001-93. Valor: r$ 
1.539.500,00 (um milhão, quinhentos e trinta e nove mil, quinhentos reais). 
Vigência: 18/02/2022 a 31/12/2022.
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PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM
secretaria MUNiciPaL de MoBiLidade e traNsito - sMt

eXtrato de Portaria Para FiscaL Nº. 039/2021 - sMt
objeto: dESiGNar os servidores rEiNaldo JUNio coSTa doS SaNToS - 
Matrícula 49.335 e fErNaNdo clEoMar SaNToS da SilVa - Matrícula nº 
89.551, para exercerem a função de fiScal TiTUlar e fiScal SUBSTiTUTo 
do contrato nº 001/2022-SMT, entre a SMT e a empresa fornecedora de lo-
cação de Balsa, construída em aço naval, com capacidade para translado e 
transbordo, píer/passarela e atracação de embarcações de pequeno e médio 
porte na orla fluvial do Município de Santarém - Pa.

Paulo Jesus da silva
Secretário Municipal de Mobilidade e Trânsito

Protocolo: 767758
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTARÉM NOVO

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetroNico srP Nº 002/2022-FMe 
Proc. adMiNistratiVo Nº 01502001/22 

Proc. LicitatÓrio Nº 9/2022-150201
o Município de santarém Novo, através da Secretaria Municipal de Edu-
cação por intermédio do Pregoeiro, torna público que às 10:00h do dia 
17/03/2022, realizará licitação, Pregão Eletrônico SrP, tipo menor preço por 
item, para a aQUiSiÇÃo dE GÊNEroS aliMENTÍcioS Para o aTENdiMENTo 
do ProGraMa NacioNal dE aliMENTaÇÃo EScolar (PNaE), aTraVÉS da 
SEcrETaria MUNiciPal dE EdUcaÇÃo, Para coNTriBUir coM o crESci-
MENTo, o dESENVolViMENTo, a aPrENdiZaGEM, o rENdiMENTo ESco-
lar doS ESTUdaNTES, Por MEio da ofErTa da aliMENTaÇÃo EScolar E 
dE aÇÕES dE EdUcaÇÃo aliMENTar E NUTricioNal NESTE MUNicÍPio, a 
realizar-se na no endereço eletrônico: https://www.portaldecompraspublicas.
com.br/18/. a licitação obedecerá ao disposto na lei nº 10.520/2002, decre-
to Nº 10.024, de 20 de Setembro de 2019, subsidiada pela lei nº 8.666/93 e 
suas alterações posteriores. o Edital e seus anexos encontram-se à disposição 

dos interessados no endereço eletrônico: https://santaremnovo.pa.gov.br/ , 
https://www.tcm.pa.gov.br/ e no departamento de licitações da Prefeitura, 
na rua frei daniel Samarate, complexo administrativo, nº 128, centro, deste 
Município - cEP: 68.720-000, a partir da publicação deste aviso, no horário de 
expediente das 08:00hs às 12:00hs. informações: pmsn.licita@gmail.com.

thaylo Pires do Nascimento
Pregoeiro Municipal

Protocolo: 767759
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM
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PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo doMiNGos do caPiM
aVisos de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 00014/2022
o município de são domingos do capim através da pregoeira, torna públi-
co o processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico do tipo menor preço 
por item que versa sobre o aQUiSiÇÃo dE coMBUSTÍVEl Para rEViTaliZa-
ÇÃo dE ESTradaS ViciNaiS, rEfErENTE ao coNVÊNio Nº 059/2021, QUE 
ENTrE Si cElEBraM a SEcrETaria dE ESTado dE TraNSPorTE - SETraN 
E a PrEfEiTUra MUNiciPal dE SÃo doMiNGoS do caPiM/Pa. a data do 
recebimento e abertura das propostas e documentos de habilitação será no 
dia 18/03/2022 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: licitacaosdc2022@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 do-
mingos 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 00016/2022

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 UTENSÍlioS dE coPa E coZiNHa, oBJETiVaN-
do aTENdEr aS NEcESSidadES da PrEfEiTUra E dEMaiS SEcrETariaS 
do MUNicÍPio dE SÃo doMiNGoS do caPiM/Pa. a data do recebimento e 
abertura das propostas e documentos de habilitação será no dia 21/03/2022 
às 08:00 horas no sistema comprasnet. o edital estará disponível nos sites: 
https://saodomingosdocapim.pa.gov.br/categoria/licitacoes/ e www.com-
prasnet.gov.br e e-mail: licitacaosdc2022@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 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 00017/2022

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 forNEciMENTo 
dE MaTErial ESPorTiVo, Para aTENdEr aS NEcESSidadES da SEcrETa-
ria dE adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS do MUNicÍPio dE SÃo doMiNGoS 
do caPiM/Pa. a data do recebimento e abertura das propostas e documentos 
de habilitação será no dia 21/03/2022 às 14:00 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: licitacaosdc2022@
gmail.com, e também poderá ser obtido no prédio da prefeitura, sala da co-
missão Permanente de licitações (cPl) localizada 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.

Maria Jose Bastos do aMaraL
PrEGoEira

Protocolo: 767760
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO FÉLIX DO XINGU
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PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo FÉLiX do XiNGU - Pa
eXtrato de coNtrato

contrato n° 20220141 - PreGÃo eLetrÔNico Nº 019/2022 - contra-
tante: PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo FÉLiX do XiNGU - contrata-
do: SP coMErcio dE MaQUiNaS Para TErraPlaNaGEM EirEli - objeto: 
aQUiSiÇÃo dE EScaVadEira HidráUlica Para o MUNiciPio dE SÃo 
fÉliX do XiNGU, aTraVÉS do coNVENio Nº 04/2021-SEdaP, ProcESSo 
Nº 20210397106;2022/50527 - aPorTE fiNaNcEiro da coNVENENTE, 
ENTrE a SEcrETaria dE ESTado dE dESENVolViMENTo aGroPEcUário 
E da PESca - SEdaP E o MUNicÍPio dE SÃo fÉliX do XiNGU. Vigência: 
25/02/2022 a 31/12/2022 - Valor Global: r$ 919.690,00 (novecentos e de-
zenove mil, seiscentos e noventa reais) - data da assinatura: 25/02/2022.

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

Protocolo: 767761


