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a Prefeitura Municipal de Prainha/Pá, torna público que se fará reali-
zar o PreGÃo eLetrÔNico - srP Nº 9/2022-160203, tipo menor preço 
por item, abertura dia 19/04/2022, às 09:00h min, horário local. objeto: 
aquisição de Medicamentos Para abastecimento da farmácia Básica, Me-
dicamentos controlados, Hiperdia, Medicamentos em Geral Para atender 
as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Prainha/Pá. retirada 
do edital na Sala de licitação da Prefeitura Municipal de Prainha, situado 
na Pa 419, Prainha / Jatuarana, km 01 - Bairro Jardim Planalto - Prainha - 
Pará, das 08:00 as 12:00h e pelo e-mail:  licitaprh@gmail.com e https://
www.prainha.pa.gov.br e https://www.tcm.pa.gov.br/. abraão Pereira 
do Nascimento - secretário Municipal de saúde.

Protocolo: 780740

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTARÉM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM 
secretaria MUNiciPaL de iNFraestrUtUra 

aViso de LicitaÇÃo 
PreGÃo eLetrÔNico Nº 006/2022-seMiNFra - UasG 9276444 

objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Para rEcUPEra-
ÇÃo dE ViaS dE PaViMENTo flEXiVEl BETUMiNoSo (TaPa BUraco). 
Edital: http://www.gov.br/compras. abertura das propostas: 20/04/2022 
às 10h00 no site http://www.gov.br/compras. informações gerais: o edital 
está disponível na página eletrônica www.santarem.pa.gov.br. Santarém 
(Pa), 05 de abril de 2022. aNa FLÁVia LoPes Ferreira Pregoeira 
Municipal/seMiNFra.

Protocolo: 780742

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM 
secretaria MUNiciPaL de iNFraestrUtUra 

Portaria Nº 013/2022/NLcc/seMiNFra 
o secretário Municipal de infraestrutura, do Município de Santarém 
- Pa, decreto 010/2021-GaP/PMS, no uso de suas atribuições legais e em 
cumprimento ao disposto no art. 67 da lei 8666/93 e alterações posterio-
res. Resolve: ART. 1º - Fica constituído como fiscal de contrato para CON-
TraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Para rEcUPEraÇÃo dE ViaS dE 
PaViMENTo flEXiVEl BETUMiNoSo (TaPa BUraco), o Sr. lucas Queiroz 
reis, crEa 1516316118, Matrícula nº 83076, lotado nesta Secretaria Mu-
nicipal de infraestrutura - SEMiNfra. arT. 2º - fica designado para o pre-
sente Contrato como fiscal substituto Sr. Elvis Portela de Aguiar, Assessor 
Técnico de Engenharia ii, decreto nº 103/2021-GaP/PMS, lotado nesta 
Secretaria Municipal de infraestrutura. arT. arT. 3º Esta portaria produz 
efeito na data de sua publicação, revogada as demais disposições em con-
trário. rEGiSTrE-SE E PUBliQUE-SE, dÊ-SE ciÊNcia E cUMPra-SE. San-
tarém, 4 de abril de 2022. daNieL GUiMarÃes siMÕes secretário 
Municipal de infraestrutura

Protocolo: 780743

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM - seMsa
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 002/2022 - seMsa 
objeto: aquisição de Gerador de Energia Elétrica Para rede de frios da 
Vigilância Epidemiológica/ Divisa, conforme especificações constantes no 
Edital, no endereço eletrônico: www.portaldecompraspublicas.com.br ou 
www.santarem.pa.gov.br. início de entrega das propostas: 05/04/2022 a 
partir das 09h no site www.portaldecompraspublicas.com.br. abertura das 
propostas: 19/04/2022 às 9h no site www.portaldecompraspublicas.com.br 
Gledson esmilly sousa Bentes - Pregoeiro da PMs.

Protocolo: 780745
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo doMiNGos do caPiM
aVisos de LicitaÇÃo PreGÃo eLetrÔNico Nº 00026/2022 

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 PrEÇo Para SErViÇo dE 
locaÇÃo dE VEÍcUloS lEVES, PESadoS E flUViaiS, EM aTENdiMENTo 
a dEMaNda daS SEcrETariaS dE adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS, SEcrE-
Taria dE aSSiSTENcia Social E SEcrETaria dE SaÚdE do MUNiciPio 
dE SÃo doMiNGoS do caPiM/Pa. a data do recebimento e abertura das 
propostas e documentos de habilitação será no dia 18/04/2022 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: 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

aViso de aNULaÇÃo do PreGÃo eLetroNico Nº 00025/2022 
o município de são domingos do capim/Pa, pelo princípio da oportu-
nidade e conveniência, através da Pregoeira torna público aos interessados 
a anulação de licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 00025/2022, 
que versa sobre o rEGiSTro dE PrEÇo Para SErViÇo dE locaÇÃo dE 
VEÍcUloS lEVES, PESadoS E flUViaiS, EM aTENdiMENTo a dEMaNda 
daS SEcrETariaS dE adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS E SEcrETaria dE 
SaÚdE do MUNiciPio dE SÃo doMiNGoS do caPiM/Pa.

Maria JosÉ Bastos do aMaraL-PrEGoEira
Protocolo: 780747
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO FÉLIX DO XINGU

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo FÉLiX do XiNGU - Pa
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico 030/2022
coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para aPoio ÀS aÇÕES doS TErriTÓrioS 
SUSTENTáVEiS No MUNiciPio dE SÃo fÉliX do XiNGU/Pa Para foMEN-
To daS aTiVidadES ProdUTiVaS EM ProPriEdadES rUraiS adEridaS 
ao ProGraMa, coNforME coNVENio Nº 37/2021-SEdaP, ProcESSo Nº 
2021/1343574. abertura: 19/04/2022 às 09 h30m. EdiTal: departamen-
to de licitações na sede da Prefeitura no Endereço: avenida 22 de março 
nº. 915 - centro no horário das 7h30m às 12h00m. e-mails licitação.pms-
fx@hotmail.com; https://www.portaldecompraspublicas.com.br/18/.

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

Protocolo: 780755

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo FÉLiX do XiNGU - Pa
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico 028/2022 - srP
rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra E EVENTUal aQUiSiÇÃo dE UMa caNoa 
alUMiNio 8.4, MoTor dE 60HP, caPa NáUTica, 08 BaNcoS acolcHoado 
coM rEBaTaMENTo, BUZiNa E lUZES dE SiNaliZaÇÃo, coM dirEÇÃo Vo-
laNTE, aTENdENdo aS NEcESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal dE TU-
riSMo - SEMTUr. abertura: 18/04/2022 às 09 h30m. EdiTal: departamento 
de licitações na sede da Prefeitura no Endereço: avenida 22 de março nº. 915 
- centro no horário das 7h30m às 12h00m. e-mails licitação.pmsfx@hotmail.
com; https://www.portaldecompraspublicas.com.br/18/.

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

Protocolo: 780752
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO FRANCISCO DO PARÁ

.

MUNicÍPio de sÃo FraNcisco do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo

UasG 980547 - PreGÃo eLetrÔNico Nº 007/2022-Pe-PMsF-adM 
com objeto: aquisição de combustíveis para atender as demandas das 
Secretarias: Secretaria Municipal de Esporte e lazer, Secretaria Municipal 
de infraestrutura, Secretaria Municipal de agricultura, Secretaria Municipal 
de Meio ambiente e Municipal Secretaria de administração, do município 
de São francisco do Pará. data de abertura: 19/04/2022 às 10h00min. // 
PrEGÃo ElETrÔNico Nº 012/2022-PE-PMSf-aSSiSTÊNcia Social, com 
objeto: contratação de Empresa para possível e eventual aquisição de ser-
viços funerários, a fim de atender as famílias carentes deste município 
assistidas pela Secretaria de assistência Social, Trabalho e Promoção Social 
do Município de São francisco do Pará. data de abertura: 19/04/2022 às 
08h30min, através do www.comprasnet.gov.br. o edital estará disponível 
no www.comprasnet.gov.br, site da Prefeitura e/ou Portal do TcM/Pa. 

Marcos cesar Barbosa e silva. Prefeito Municipal
Nadir do socorro de Magalhães Barbosa

Secretária Municipal de assistência Social
Protocolo: 780756
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO JOÃO DE PIRABAS

.

aViso de LicitaÇÃo
o MUNicÍPio sÃo JoÃo de PiraBas, através da Prefeitura Munici-
pal de são João de Pirabas, por intermédio da Pregoeira, Tatiana S. Mar-
tins e Equipe de apoio, tornam público que fará realizar no dia 18/04/2022 
ás 09:00h, o Pregão Eletrônico n°004/2022-SrP, cujo objeto é aquisição de 
pneus e câmara de ar para os veículos pesados e máquinas pertencentes 
aos Órgãos Municipais vinculados a Prefeitura de São João de Pirabas/Pa, 


