
130  diário oficial Nº 34.978 Segunda-feira, 23 DE MAIO DE 2022

a Prefeitura Municipal de santa Maria do Pará publica errata refe-
rente ao aviso de Licitação Pregão eletrônico 011/2022, circulada no 
d.o.U Pág. 341, sexta-feira, 13 de maio de 2022; doE/Pa Pág. 176, terça-
feira, sexta-feira, 13 de maio de 2022 e diário do Pará Pág. B8, terça-feira, 
sexta-feira, 13 de maio de 2022, cujo objeto: aquisição de Medicamentos 
controlados, objetivando atender as necessidades do fundo Municipal de 
saúde do Município de santa Maria do Pará/Pa. oNde se LÊ: Prefeitura Mu-
nicipal de santa Maria do Pará/Pa torna público o extrato da ata de registro 
de Preço 011/2022, oriunda do Pregão Eletrônico nº 015/2022, para aquisi-
ção de Medicamentos controlados, objetivando atenderas Necessidades do 
fundo Municipal de saúde do Município de santa Maria do Pará/Pa. Leia-se: 
Prefeitura Municipal de santa Maria do Pará/Pa torna público o extrato da ata 
de registro de Preço 015/2022, oriunda do Pregão Eletrônico nº 011/2022, 
para aquisição de Medicamentos controlados, objetivando atenderas Neces-
sidades do fundo Municipal de saúde do Município de santa Maria do Pará/Pa. 
carlos cleberson Ferreira da silva - Pregoeiro Municipal.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNta Maria do ParÁ/Pa
Portaria Nº 013, de 02 de JUNHo de 2022

o Prefeito Municipal de santa Maria do Pará, no uso de suas atribuições 
legais estabelecidas no inciso Vii da lei orgânica Municipal lei Municipal,
resoLVe:
art. 1º - cEdEr ao instituto de assistência dos servidores do Estado do Pará 
- iasEP, pelo período de 02/06/2022 a 02/06/2024, o sr. Moises cardoso Vaz, 
servidor Público Municipal, Mat. 704920, cargo: Enfermeiro, da Prefeitura 
Municipal de santa Maria do Pará, sem ônus para o órgão de origem.
art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação.
art. 3º - dê-se ciência, Publique-se e cumpra-se. Palácio francisco Paiva, Ga-
binete do Prefeito Municipal, cidade de santa Maria do Pará, em 02de junho 
de 2022. alcir costa da silva - Prefeito Municipal.
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PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SANTARÉM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM 
secretaria MUNiciPaL de iNFraestrUtUra 

aViso de reaBertUra LicitaÇÃo 
PreGÃo eLetrÔNico Nº 005/2022 - seMiNFra 

a Pregoeira do Município de santarém, comunica que a data da sessão 
de abertura do Pregão Eletrônico nº 005/2022- sEMiNfra, será no dia 
06/06/2022, às 9:00 h no site http:// www.gov.br/compras. objeto: coN-
trataÇÃo dE EMPrEsa EsPEcialiZada EM sErViÇos dE tErraPlaNaGEM 
Para MaNUtENÇÃo dE Vias No MUNiciPio dE saNtarÉM-Pa - oPEraÇÃo 
VErÃo. Edital: http:// www.gov.br/compras. informações gerais: o edital 
está disponível na página eletrônica www.santarem.pa.gov.br. santarém (Pa), 
20 de Maio de 2022. ana Flávia Lopes Ferreira Pregoeira Municipal/
seMiNFra.
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PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ

.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Para reGistro 

de PreÇos Nº 9/2022-0703001-Pe-srP-PMsat/FMs
a Prefeitura Municipal de santo antônio do tauá, por intermédio da co-
missão Permanente de licitação, torna público que às 10h00min (dez horas) 
do dia 02 (dois) de Junho de 2022 (dois mil e vinte e dois), realizará sessão 
pública no procedimento rEGistro dE PrEÇos para PrEGÃo ElEtrÔNico 
Nº 9/2022-0703001-PE-srP-PMsat/fMs, visando o rEGistro dE PrEÇos 
Para EVENtUal E fUtUra coNtrataÇÃo dE EMPrEsa EsPEcialiZada 
Para aQUisiÇÃo dE MatEriais E rEaGENtEs dE Uso laBoratorial, 
Para atENdEr as dEMaNdas da sEcrEtaria dE saÚdE do MUNicÍPio 
DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ,  conforme Termo Referência, mediante especifi-
cações do edital e seus anexos e de acordo com o que determina a legislação vi-
gente, a realizar-se através do sítio http://www.portaldecompraspublicas.com.br.
aBertUra: 02/06/2022 Às 10:00H
o Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala 
da comissão Permanente de licitação,  localizada na Praça alcides Paranhos, 
Nº 17,  (altos)- centro - santo antônio do tauá no horário das 8:00hs ás 
12:00hs, a partir da publicação deste aviso até a data anterior aquela esti-
pulada para sua abertura, bem como poderá ser consultado ou retirado no 
Portal dos Jurisdicionados do tribunal de contas dos Municípios do Estado do 
Pará - tcM/Pa: www.tcm.pa.gov.br.

Maria WaLdeLiria BitteNcoUrt da siLVa cei
Pregoeira
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PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA
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PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo doMiNGos do araGUaia
1ª errata de editaL

coNcorrÊNcia N° 3/2022-002-PMsda
a PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo doMiNGos do araGUaia, pessoa 
jurídica de direito público interno, inscrita no cNPJ nº 83.221.391/0001-10, 
com endereço na rua acrísio santos, s/n, Bairro centro - são domingos do 
araguaia-Pa, por meio da comissão Permanente de licitação, torna públi-
co a 1º Errata ao edital da licitação na modalidade coNcorrÊNcia N° 
3/2022-002-PMsda,  objetivando a coNtrataÇÃo dE coNcEssioNária 
Para EXEcUÇÃo dos sErViÇos PÚBlicos dE aBastEciMENto dE áGUa 
E sErViÇos dE EsGoto No MUNicÍPio dE sÃo doMiNGos do araGUaia-
Pa, na modalidade concessão precedida da execução de obra pública, in-
cluindo a gestão e todas as atividades, estudos técnicos, projetos, serviços e 
obras necessários à complementação, adequação e modernização do sistema, 
conforme Projeto Básico e demais documento que constitui o anexo o Edi-
tal. cláusulas Editalícias que foram alteradas: 10.2.1.2, 10.2.1.3, 10.2.1.4 e 
10.2.1.5. a errata do Edital estará à disposição dos interessados na sala da 
comissão de licitação, na rua acrísio santos, s/n, centro, a partir da pu-
blicação deste aviso, no horário de expediente, no site da Prefeitura de são 
domingos do araguaia, endereço: https://saodomingosdoaraguaia.pa.gov.br/
licitacao/ e no Portal do tcM-Pa - Mural de licitações. são domingos do ara-
guaia - Pa, 20 de Maio de 2022.

JoaQUiM ceZÁrio Pereira JUNior
Presidente comissão Permanente de licitação
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PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM

.

  PreFeitUra MUNiciPaLde sÃo doMiNGos do caPiM
aViso de resULtado do JULGaMeNto de iMPUGNaÇÃo 

e ProrroGaÇÃo  coNcorrÊNcia Nº 3/2022-00001
objeto: contratação de obra de construção e pavimentação da pa - 127, 
trecho entre são domingos do capim e a vila de perseverança, com extensão 
de 26,05 km, nos termos do convênio n 060/2022, processo n 2022/149009 
celebrado entre a secretaria de Estado de transporte - sEtraN e a Prefeitura 
Municipal de são domingos do capim Pará.
a comissão Permanente de Licitação do Município de sÃo doMiNGos 
do caPiM/Pa, por meio da Presidente, torna público o resultado do julga-
mento de iMPUGNaÇÃo ao edital da concorrência n° 3/2022-00001 formali-
zados pelas impugnantes MaGNUM oPEraÇÕEs E sErViÇos tÉcNicos ME, 
cNPJ sob nº 37.247.402/0001-03, EstarQ Projetos & consultoria ltda, cNPJ 
14.663.889/0001-00, coNstrUtora 3K ltda, cNPJ 04.336.748/0001-10 
e iNoVarE EMPrEENdiMENtos coNstrUÇÕEs E sErViÇos ltda. cNPJ 
20.239.662/0001-26. após as devidas análises e considerando os princípios 
consagrantes das ações norteadoras da licitação e em respeito ao instrumento 
convocatório, bem como a supremacia do interesse público, a comissão per-
manente de licitação dEcidiU pelo rEcEBiMENto das iMPUGNaÇÕEs uma 
vez tempestivas, e no mérito ACOLHE-LAS PARCIALMENTE, retificando-se o 
Edital da concorrência nº 3/2022-0001, cujas alterações serão divulgadas na 
forma estabelecida no Edital, devolvendo-se o prazo inicialmente estabeleci-
do, vez que as retificações e alterações, afetam a formulação das propostas.
Deste modo, fica prorrogada a data de início da sessão pública para o dia 
23 de junho de 2022 às 08:00 horas, permanecendo inalteradas as demais 
disposições do edital.
os autos do processo licitatório se encontram com vista franqueada aos in-
teressados, na sala de reunião da comissão de licitação, localizado na avenida 
dr. lauro sodré, Nº 206, centro, são domingos do capim/Pa, cEP: 68.635-000
são domingos do capim/Pa, 20  de maio de 2022.

Maria Jose Bastos do aMaraL
coMissÃo dE licitaÇÃo

PrEsidENtE
Protocolo: 802099
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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 terMo aditiVo

segundo aditivo ao contrato Nº 20210003, que objetiva a alteração con-
tratual no valor de r$ 2.972.168,34 (dois milhões, novecentos e setenta e 
dois mil, cento e sessenta e oito reais e trinta e quatro centavos), nos termos 
do art. 65, inciso i, alínea ‘a’, da lei federal nº 8.666/93, passando o contrato 
a ter o valor total de r$ 7.763.012,34 (sete milhões, setecentos e sessenta e 
três mil, doze reais e trinta e quatro centavos). Pregão Presencial 050/2020 - 
srP - talisMÃ locaÇÕEs E sErViÇos EirEli - EPP - objeto: rEGistro dE 


