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mentação Escolar - Pnae, no Município de Santa Maria do Pará/Pa: ca-
jado comercio de alimentos Eireli cNPJ: 32.163.746/0001-02. Valor r$ 
55.040,00(cinquenta e cinco mil e quarenta reais); JB comercio E Servicos 
Eireli cNPJ: 43.821.348/0001-52. Valor r$454.480,00(quatrocentos e cin-
quenta e quatro mil quatrocentos e oitenta reais); r P S de oliveira Eireli 
cNPJ: 41.288.529/0001-30. Valor r$1.097.619,00(um milhão noventa e 
sete mil seiscentos e dezenove reais). edilson Graciano de aquino. se-
cretário Municipal de educação.

Protocolo: 771340

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTANA DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtaNa do araGUaia - Pa
aViso de LicitaÇÃo

PROCESSO LICITATÓRIO N°018/2022
PreGÃo eLetrÔNico Nº 016/2022/srP/FMs

objeto: registro de preços para futura e eventual contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços gráficos em offset monocromáticos 
e policromáticos, incluindo arte e o acabamento, papeleto do material de 
suprimento, material de comunicação visual em suas distintas especifica-
ções em quantidade mínima e máxima estimada, para atender as necessi-
dades da Secretaria Municipal de Saúde.
abertura no dia 28/03/2022 ás 10h00min.
cópia do Edital será obtida através do Portal da Transparência pmsara-
guaia.pa.gov.br/transparência,www.portaldecompraspublicas.com.br, TcM 
- Pá 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: 771343
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo doMiNGos do caPiM
aVisos de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 00018/2022
o município de são domingos do capim através da pregoeira, torna pú-
blico o processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico do tipo menor 
preço por item que versa sobre o rEGiSTro dE PrEÇoS Para fUTUra E 
EVENTUal coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada NoS SErViÇoS 
dE coNSUlToria, idENTificaÇÃo E caPTaÇÃo dE rEcUrSoS fEdEraiS 
MEdiaNTE PlaNEJaMENTo ESTraTÉGico do orÇaMENTo PÚBlico E Mo-
NiToraMENTo da PlaTaforMa + BraSil (SicoNV) dE coNVÊNioS fEdE-
raiS coM aPoio TÉcNico adMiNiSTraTiVo, ENVolVENdo a aNáliSE E o 
acoMPaNHaMENTo dE ProcESSoS QUE irÃo forMar Todo o coNJUNTo 
dE aÇÕES dE EXEcUÇÕES doS rEPaSSES, cadaSTraMENTo dE carTaS 
dE coNSUlTaS, ElaBoraÇÃo E PrESTaÇÃo dE coNTaS doS coNVÊNioS 
E coNTraToS cElEBradoS ENTrE a UNiÃo E a PrEfEiTUra MUNiciPal, 
ViSaNdo aTENdEr aS NEcESSidadES da PrEfEiTUra, SEcrETariaS E 
fUNdoS MUNiciPaiS dE SÃo doMiNGoS do caPiM/Pa. a data do rece-
bimento e abertura das propostas e documentos de habilitação será no dia 
25/03/2022 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 Nº 00019/2022 

o município de são domingos do capim através da pregoeira, torna 
público o processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico do tipo me-
nor preço por item que versa sobre o rEGiSTro dE PrEÇoS Para fUTUra 
E EVENTUal coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada EM SErViÇoS 
dE iNSTalaÇÃo, MaNUTENÇÃo E SUPorTE TÉcNico dE liNK dE iNTEr-
NET, Para aTENdEr aS NEcESSidadES da PrEfEiTUra, SEcrETariaS E 
fUNdoS MUNiciPaiS do MUNicÍPio dE SÃo doMiNGoS do caPiM/Pa. a 
data do recebimento e abertura das propostas e documentos de habilitação 
será no dia 25/03/2022 às 14:00 horas no sistema comprasnet. o edital es-
tará 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 comissão Perma-
nente 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 Nº 00021/2022 

o município de são domingos do capim através da pregoeira, torna 
público o processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico do tipo me-
nor preço por item que versa sobre o rEGiSTro dE PrEÇoS Para aQUi-
SiÇao dE MEdicaMENToS SUJEiToS ao coNTrolE ESPEcial (PorTaria 

344/1998) QUE fracaSSaraM No ProcESSo adMiNiSTraTiVo 9/2021-
00042, Para SUPriMENTo daS dEMaNdaS oriUNdaS do ProGraMa dE 
SaUdE MENTal, do PErfil EPidEMioloGico E do HoSPiTal MUNiciPal 
dE SÃo doMiNGoS do caPiM/Pa. a data do recebimento e abertura das 
propostas e documentos de habilitação será no dia 28/03/2022 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 ob-
tido 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 Nº 00022/2022 

o município de são domingos do capim através da pregoeira, torna 
público o processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico do tipo me-
nor preço por item que versa sobre o rEGiSTro dE PrEÇoS Para aQUiSi-
Çao dE iNSUMoS odoNToloGicoS, Para aTENdEr aS NEcESSidadES 
daS EQUiPES dE SaUdE BUcal (ESB) da SEcrETaria MUNiciPal dE 
SaUdE dE Sao doMiNGoS do caPiM/Pa (iTENS fracaSSadoS No PrE-
Gao ElETroNico Nº 00026/2021). a data do recebimento e abertura das 
propostas e documentos de habilitação será no dia 29/03/2022 às 14:00 
horas no sistema comprasnet. o edital estará disponível nos sites:ttps://
saodomingosdocapim.pa.gov.br/categoria/licitacoes/ e www.comprasnet.
gov.br e e-mail: licitacaosdc2022@gmail.com, e também poderá ser ob-
tido 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.

Maria Jose Bastos do aMaraL-PreGoeira
Protocolo: 771348
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO FÉLIX DO XINGU

.

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

Contrato n° 20220152 - CARONA Nº 009/2022 - contratante: fUNdo 
MUNiciPal dE MEio aMBiENTE - contratado PETro Q. a. doS SaNToS 
liNHarES & cia lTda EPP objeto: aQUiSiÇÃo dE forMa fracioNada 
dE VaSilHaME coMPlETo dE GáS 13 KG, rEcarGa dE GáS 13 KG, Va-
SilHaME coMPlETo dE áGUa MiNEral 20lTS E rEcarGa dE áGUa Mi-
NEral 20lTS, Para aTENdEr aS NEcESSidadES da SEcrETaria EXEcU-
TiVa dE MEio aMBiENTE E MiNEraÇÃo -SEMMaS. aTraVÉS dE adESÃo 
a aTa dE rEGiSTro dE PrEÇoS Nø20210292 PE042/2021-SrP. Vigência: 
25/02/2022 a 31/12/2022 - Valor Global: 26.480,00 (vinte e seis mil, qua-
trocentos e oitenta reais) - data da assinatura: 25/02/2022.

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

Protocolo: 771350
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

.

FUNdo MUNiciPaL de saÚde de sÃo GeraLdo do araGUaia
PreGÃo eLetrÔNico Nº. 9/2022-012

objeto: aquisição de medicamentos hospitalares, farmácia básica e suple-
mentos nutritivos. Tipo: Menor preço por item. Modo de disputa: aberto. 
data, Hora, local: 28/03/2022 às 09h00min (horário de Brasília-df). Edi-
tal disponível para download no portal da transparência de São Geraldo 
do araguaia/Pa, http://www.saogeraldodoaraguaia.pa.gov.br e portal do 
TcM/Pa, site: https://www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes, site: www.
portaldecompraspublicas.com.br. informações: Sala da cPl/PMSaGa - 
avenida antônio Nonato Pedrosa nº 324, Vila administrativa - São Geraldo 
do araguaia-Pa. Telefone: (94) 99231 2699, das 08:00h as 14:00h ou pelo 
e-mail: licitacaosaga@gmail.com. São Geraldo do araguaia - Pa, 14 de março 
de 2022. Pregoeiro - adir carrafa - cPL - PMsaGa.

Protocolo: 771354
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo MiGUeL do GUaMÁ
aViso de HoMoLoGaÇÃo

a Prefeitura Municipal de são Miguel do Guamá. resolve homologar 
em favor das Empresas: PEG PaG coMErcio dE aliMENToS EirEli, 
cNPJ: 04.470.529/0001-20, Valor r$ 138.851,00(cento e trinta e oito 


