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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTARÉM

.

PREfEituRA MuNiciPAL DE sANtARéM 
sEcREtARiA MuNiciPAL DE iNfRAEstRutuRA 

Aviso DE LicitAção PREGão 
ELEtRôNico sRP Nº 05/2022 - sEMiNfRA 

objeto: registro de Preços para contratação de empresa especializada para 
o aquisição de tubos de concreto e bloco de concreto para atender as necessi-
dades da secretaria Municipal de infraestrutura - seMiNfra. total de itens li-
citados: 8. edital: http://www.portaldecompraspublicas.com.br. abertura das 
propostas: 04/05/2022 às 9h00 no site http://www.portaldecompraspublicas.
com.br. informações gerais: o edital está disponível na página eletrônica 
www.santarem.pa.gov.br. santarém (Pa), 19 de abril de 2022. ANA fLÁviA 
LOPES FERREIRA Pregoeira Municipal/SEMINFRA

Protocolo: 786544

REfEituRA MuNiciPAL DE sANtARéM 
sEcREtARiA MuNiciPAL DE iNfRAEstRutuRA 

Aviso DE LicitAção PREGão 
ELEtRôNico sRP Nº 06/2022 - sEMiNfRA 

objeto: registro de Preços para contratação de empresa especializada para 
o aquisição de tijolo cerâmico 06 furos 0,9 x 0,14 x 0,24 cm para atender 
as necessidades da secretaria Municipal de infraestrutura - seMiNfra. to-
tal de itens licitados: 1. edital: http://www.portaldecompraspublicas.com.br. 
abertura das propostas: 06/05/2022 às 9h00 no site http://www.portalde-
compraspublicas.com.br. informações gerais: o edital está disponível na pá-
gina eletrônica www.santarem.pa.gov.br. santarém (Pa), 19 de abril de 2022. 
ANA FLÁVIA LOPES FERREIRA Pregoeira Municipal/SEMINFRA.

Protocolo: 786545

PREfEituRA MuNiciPAL DE sANtARéM - sEMsA
PoRtARiA Nº 040/2022-sEMsA

a secretária Municipal de saúde de santarém no uso de suas atribuições 
legais, conferidas pela lei Municipal nº 19.135/2012 e pelo decreto nº 
744/2021 - gaP/PMs, de 22 de Março de 2021 e em cumprimento ao disposto 
no art. 67 da lei nº 8.666/93 e alterações posteriores,
DEciDE:
Art. 1º. Nomear servidores com o fim específico de fiscalizar o contrato de-
corrente do Pregão eletrônico nº 052/2021 e Processo administrativo nº093/
2021que versam sobre aquisição de equipamento e Material Permanente Para 
atenção especializada saúde - ProPosta Nº 17556.65900001210-01. titu-
lar: vitor tadeu da silva cordeiro - Matrícula: 87326, cPf nº 790.361.392-87, 
servidor da seMsa; suplente: João victor césar de Matos castro - Matrícula: 
86199, cPf Nº958.075.512-99,servidor da seMsa.
art. 2º. esta portaria entra em vigor a contar da data de sua assinatura até 
quando for revogada esta função.
art. 3º. esta Portaria produz seus efeitos na data de sua publicação. as dis-
posições em contrário e a Portaria 203/2021 que foi publicada no Diário Oficial 
- edição do dia 02/12/2021, nº 34.783 e Protocolo: 736917, página 195 está 
revogada para todos os seus efeitos legais. registre-se, publique-se, dê-se 
ciência e cumpra-se. santarém/Pa, 18 de abril de 2022. Vânia Maria Aze-
vedo Portela - secretária Municipal de saúde/Decreto nº 744/2021 
- GAP/PMs.

Protocolo: 786547
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM

.

PREfEituRA MuNiciPAL DE são DoMiNGos Do cAPiM
Avisos DE LicitAção

coNcoRRêNciA Nº 3/2022-00001
A PREfEituRA MuNiciPAL DE são DoMiNGos Do cAPiM, torna públi-
co abertura de Processo licitatório, na modalidade concorrência nº 3/2022-
0001, do tipo MeNor PreÇo global, sob forma de regime de eMPreitada 
Por PreÇo UNitário, cujo objeto é a coNtrataÇÃo de obra de coNs-
trUÇÃo e PaviMeNtaÇÃo da Pa -127, trecHo eNtre sÃo doMiNgos e 
a vila de PerseveraNÇa, coM exteNsÃo de 26,05KM, Nos terMos do 
coNvêNio Nº 060/2022, Processo Nº 2022/149009 celebrado eNtre 
a secretaria de estado de traNsPorte -setraN e a PrefeitUra MU-
NiciPal de sÃo doMiNgos do caPiM, conforme condições, quantidades e 
exigências estabelecidas no edital e seus  anexos. a sessão de recebimento 
de propostas, análise e julgamento será em 20/05/2022 às 08:00 horas, na 
sala de reunião da comissão Permanente de licitação - cPl, situada na av. 
dr. lauro sodré, nº 206, bairro centro, nesta cidade, ceP: 68.635-000. o 
edital e seus anexos encontram-se disponíveis na Prefeitura Municipal das 
08h00min às 13h00min, de segunda a sexta-feira no portal da transparência 
desta municipalidade <https://saodomingosdocapim.pa.gov.br/c/publicaco-
es/licitacoes/>, Portal geo-obras/Pa, e-Mail licitacaosdc2022@gmail.com e 
no mural de licitações do tcM.

PAuLo ELsoN DA siLvA E siLvA-PREfEito
Protocolo: 786549
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

.

PREfEituRA MuNiciPAL DE são MiGuEL Do GuAMÁ/PA
Aviso DE HoMoLoGAção E ADJuDicAção

Aviso de Homologação e Adjudicação. Modalidade: Concorrência nº 
3/2022-0001. objeto: contratação de empresa para execução de obras de 
pavimentação asfáltica, drenagem superficial e sinalização de vias do Bairro 
Palmeiras no Município de são Miguel do guamá, de acordo com o convênio 
nº 67/2022, celebrado entre a secretaria de estado de desenvolvimento ur-
bano e obras públicas e a Prefeitura Municipal de são Miguel do guamá. ven-
cedor(es): Mais brasil construtora eireli, com o valor total de r$ 5.207.750,23 
(cinco Milhões, duzentos e sete Mil, setecentos e cinquenta reais e vinte e 
três centavos). conforme mapa comparativo anexado aos autos. Homologo a 
licitação na forma da lei nº 8.666/93.

Paulo Henrique de Carvalho Vieira
Edivane tristão dos santos Alves
Presidente da comissão de licitação.

ExtRAto DE coNtRAto
coNtRAto Nº: 20222684;oRiGEM: coNcoRRêNciA Nº 3/2022-0001;
CONTRATANTE: Prefeitura  Municipal de São Miguel do Guamá; CONTRATA-
DA(o):  Mais Brasil construtora Eireli; obJeto:  contratação de empresa para 
execução de obras de pavimentação asfáltica, drenagem superficial e sinali-
zação de vias do bairro Palmeiras no Município de são Miguel do guamá, de 
acordo com o convênio nº 67/2022, celebrado entre a secretaria de estado 
de desenvolvimento urbano e obras públicas e a Prefeitura Municipal de são 
Miguel do guamá; valor total: r$ 5.207.750,23 (cinco milhões, duzentos 
e sete mil, setecentos e cinquenta reais e vinte e três centavos);vigêNcia: 
12 de abril de 2022 a 31 de dezembro de 2022

Protocolo: 786550
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE TOMÉ-AÇU

.

Aviso DE LicitAção
o MuNicíPio DE toMé Açu 

Torna público aos interessados que às 10:00h, do dia 03/05/2022, 
PREGão ELEtRôNico nº 9/2022-1304001-sRP. objeto: registro de 
PreÇos Para eveNtUal e fUtUra coNtrataÇÃo de eMPresa esPecia-
liZada Para aqUisiÇÃo de eqUiPaMeNtos e Materiais PerMaNeNtes 
Para o aParelHaMeNto de estabeleciMeNtos de saÚde do MUNicÍPio 
de toMÉ aÇU. o edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interes-
sados na sala da comissão Permanente de licitação, localizada na Praça três 
Poderes nº 738, bairro: centro, tomé açu/Pa, de segunda a sexta feira, no 
horário das 8:00hs ás 12:00hs, a partir da publicação deste aviso, 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 e no 
site http://www.portaldecompraspublicas.com.br.

MÁRciA HELENA MoREiRA LEitE
Pregoeira

Protocolo: 786552
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE TUCUMÃ

.

Aviso DE LicitAção
PREGão ELEtRoNico sRP Nº 9/2022-021PMt 

o Município de tucuMã, através da PREfEituRA MuNiciPAL DE 
tucuMã, por intermédio da comissão de licitação, torna público que fará 
licitação às 09:00 horas do dia 02 de maio de 2022, na modalidade Pre-
gÃo eletroNico srP Nº 9/2022-021PMt, tipo menor preço por iteM, cujo 
objeto registro de PreÇos Para fUtUra e eveNtUal coNtrataÇÃo 
de eMPresa Para aqUisiÇÃo PNeUs, câMaras de ar, Para ateNder a 
deMaNda das secretarias MUNiciPais e dos fUNdos MUNiciPais da 
PrefeitUra MUNiciPal de tUcUMÃ/Pa, de acordo com o que determina a 
legislação vigente, a realizar-se no Portal de compras Públicas, no site www.
portaldecompraspublicas.com.br. informações gerais: o edital está disponí-
vel na rua do café, s/Nº, setor alto Morumbi, tucumã/Pa, das 07:30hs às 
11:30hs e também pelo e-mail: cpl2021pmt@gmail.com, bem como no site 
do tcM, no endereço www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes/. tUcUMÃ - Pa, 
18 de abril de 2022. IGOR LIMA DOS SANTOS - Pregoeiro.

Protocolo: 786619
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