
204  diário oficial Nº 34.929 Segunda-feira, 11 DE ABRIL DE 2022

fracionada conforme demanda para suprir as necessidades da parte adminis-
trativa do fundo Municipal de Educação de Santana do araguaia - Pa, fUNdEB 
- fundo Nacional de desenvolvimento da Educação Básica, lei 14113 de 25 de 
dezembro de 2020 e fME - fundo Municipal de Educação) e órgãos ligados á 
rede Pública de ensino do Município de Santana do araguaia -Pá.
abertura no dia 25/04/2022 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.

adenilton da silva
Secretario Municipal de Educação

Protocolo: 783443
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo doMiNGos do caPiM
aVisos de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 00027/2022
o município de são domingos do capim através da pregoeira, torna 
público o processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico do tipo menor 
preço por item que versa sobre o rEGiSTro dE PrEÇoS Para aQUiSiÇao 
dE áGUa MiNEral, rEcarGa dE GaS liQUEfEiTo dE PETrolEo E oS rES-
PEcTiVoS VaSilHaMES, EM aTENdiMENTo a PrEfEiTUra, SEcrETariaS E 
fUNdoS MUNiciPaiS dE Sao doMiNGoS do caPiM/Pa. a data do rece-
bimento e abertura das propostas e documentos de habilitação será no dia 
27/04/2022 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 00028/2022

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 a aQUiSiÇÃo dE 52.000 liTroS dE 
ÓlEo diESEl S-10, Para rEcUPEraÇÃo dE 44.64KM dE ESTradaS E 
ViciNaiS, SENdo 19,20 KM Para o raMal caNari BETEl, 8,44 KM Para 
o raMal BElaZiNHa aPEU,E 17,KM Para o raMal aParEcida- SaUá 
GraNdE, ZoNa rUral do MUNiciPio dE SÃo doMiNGoS do caPiM, EM 
coNforMidadE coM o coNVÊNio Nº059/2021-cElEBrado ENTrE a SE-
crETaria dE ESTado E 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 27/04/2022 às 11:00 
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 00029/2022

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 aQUiSiÇÃo 
dE aTErro TiPo PiÇarra BrUTa, PEdra, TErra PrETa E arEiÃo, EM 
aTENdiMENTo aS NEcESSidadES da SEcrETaria 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 27/04/2022 às 14:00 horas no sistema comprasnet. o edital esta-
rá 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 comis-
são 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: 783447
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

.

aViso de LicitaÇÃo: 
PreGÃo eLetrÔNico Nº Pe/2022.014-PMsJa srP

Prefeitura Municipal de são João do araguaia-Pá, comunica aos inte-
ressados que realizará no dia 22/04/2022, às 08:00h (horário de Brasília), 
licitação sob modalidade Pregão Eletrônico Nº PE/2022.014-PMSJa SrP, 
tipo menor preço por item, objeto: aTa dE rEGiSTro dE PrEÇoS Para 
EVENTUal coNTraTaÇÃo dE EMPrESa oBJETiVaNdo a aQUiSiÇÃo dE 

PNEUS, caMaraS dE ar, PiToS E ProTETorES, dESTiNadoS À SUPrir 
aS NEcESSidadES daS SEcrETariaS MUNiciPaiS, fUNdoS MUNici-
PaiS, E da PrEfEiTUra MUNiciPal dE SÃo JoÃo do araGUaia/Pa. o 
edital estará disponível no sítio do https://www.portaldecompraspublicas.
com.br, Mural de licitações do TcM-Pa, https://saojoaodoaraguaia.pa.gov.
br/categoria/licitacoes/ e pelo e-mail licitacaosja@hotmail.com.

aViso de LicitaÇÃo: 
PreGÃo eLetrÔNico Nº Pe/2022.015-FMs srP

o Fundo Municipal de saúde de são João do araguaia-Pá, comunica aos 
interessados que realizará no dia 22/04/2022, às 08:40h (horário de Brasília), 
licitação sob modalidade Pregão Eletrônico Nº PE/2022.015-fMS SrP, tipo 
menor preço por item, objeto: aTa dE rEGiSTro dE PrEÇo Para EVENTUal 
coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Para forNEciMENTo dE PrÓ-
TESES dENTáriaS, dESTiNadaS a SUPrir aS NEcESSidadES do fUNdo 
MUNiciPal dE SaÚdE dE SÃo JoÃo do araGUaia. o edital estará disponí-
vel no sítio do https://www.portaldecompraspublicas.com.br, Mural de licita-
ções do TcM-Pa, https://saojoaodoaraguaia.pa.gov.br/categoria/licitacoes/ e 
pelo e-mail licitacaosja@hotmail.com.

aViso de LicitaÇÃo: 
PreGÃo eLetrÔNico Nº Pe/2022.016-PMsJa srP

a Prefeitura Municipal de são João do araguaia-Pá, comunica aos 
interessados que realizará no dia 22/04/2022, às 09:20h (horário de Bra-
sília), licitação sob modalidade Pregão Eletrônico Nº PE/2022.016-PMSJa 
SrP, tipo menor preço por item, objeto: aTa dE rEGiSTro dE PrEÇo 
Para fUTUra aQUiSiÇÃo dE TUBoS dE coNcrEToS, BlocoS E PrÉ-
MoldadoS a fiM dE aTENdEr aS dEMaNdaS da PrEfEiTUra MUNi-
ciPal dE SÃo JoÃo do araGUaia. o edital estará disponível no sítio 
do https://www.portaldecompraspublicas.com.br, Mural de licitações do 
TcM-Pa, https://saojoaodoaraguaia.pa.gov.br/categoria/licitacoes/ e pelo 
e-mail licitacaosja@hotmail.com.

aViso de LicitaÇÃo: 
PreGÃo eLetrÔNico Nº Pe/2022.017-FMe srP

o Fundo Municipal de educação de são João do araguaia-Pá, comu-
nica aos interessados que realizará no dia 22/04/2022, às 09:50h (horário 
de Brasília), licitação sob modalidade Pregão Eletrônico Nº PE/2022.017-
fME SrP, tipo menor preço por item, objeto: ata de registro de Preços 
complementar para futura contratação de Serviços de Transporte Escolar 
em função da Manutenção do Programa Nacional de apoio ao Transporte 
Escolar PNaTE de São João do araguaia/Pa. o edital estará disponível no 
sítio do https://www.portaldecompraspublicas.com.br, Mural de licitações 
do TcM-Pa, https://saojoaodoaraguaia.pa.gov.br/categoria/licitacoes/ e 
pelo e-mail licitacaosja@hotmail.com.

aViso de LicitaÇÃo: 
PreGÃo eLetrÔNico Nº Pe/2022.018-PMsJa srP

a Prefeitura Municipal de São João do araguaia-Pá, comunica aos interes-
sados que realizará no dia 22/04/2022, às 10:00h (horário de Brasília), li-
citação sob modalidade Pregão Eletrônico Nº PE/2022.018-PMSJa SrP, tipo 
menor preço por item, objeto: aTa dE rEGiSTro dE PrEco Para fUTUra 
aQUiSicao dE PEcaS dE MaQUiNaS PESadaS, coNforME SoliciTacao 
da SEcrETaria dE iNfraESTrUTUra E oBraS Sao Joao do araGUaia-
Pa. o edital estará disponível no sítio do https://www.portaldecompraspu-
blicas.com.br, Mural de licitações do TcM-Pa, https://saojoaodoaraguaia.
pa.gov.br/categoria/licitacoes/ e pelo e-mail licitacaosja@hotmail.com.
ronis da silva amorim-Pregoeiro

Protocolo: 783448
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE TAILÂNDIA

.

resoLUÇÃo cMas Nº 03 de 24 de MarÇo de 2022 
dispõe sobre a aprovação da prestação de contas do exercício de 2021 do 
fundo Municipal de assistência Social da Secretaria Municipal de assistên-
cia e desenvolvimento Social (recursos federais, Estaduais e Municipal). o 
texto integral da referida resolução encontra-se disponível para consulta no 
site www.tailandia.pa.gov.br e Quadro de avisos do Mural desta Prefeitura. 
Tailândia/Pa, 24 de março de 2022. ZiLMar BisPo teiXeira-Presi-
dente do conselho Municipal de assistência social.

Protocolo: 783449
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE TERRA ALTA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de terra aLta
aViso de LicitaÇÃo

a Prefeitura Municipal de terra alta/Pa, comunica a quem faça inte-
ressar, que realizará licitação, modalidade: Pregão Eletrônico - Tipo Menor 
Preço por item 001/2022-SMS-PE-SrP, objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS QUE 
oBJETiVa a coNTraTaÇÃo dE PESSoa JUrÍdica Para a aQUiSiÇÃo dE 
aMBUlÂNcia Para SiMPlES rEMoÇÃo, TiPo a, ViSaNdo aTENdEr aS 
NEcESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal dE SaÚdE do MUNicÍPio dE 
TErra alTa/Pa. abertura: 26/04/2022, às 09:30hs. No site www.portalde-
compraspublicas.com.br.

Protocolo: 783452


