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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNta BÁrBara do ParÁ
retiFicaÇÃo  

aViso de LicitaÇÃo
a Prefeitura informa que no dia 14 de março de 2022 na pag. 100, 
edição 34.891, por equívoco foram digitados alguns dados incorretos na 
PrEGÃo ElETrÔNico Nº 0007/2022, para rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTU-
ra E EVENTUal aQUiSiÇÃo dE MaTEriaiS dE EXPEdiENTE, oBJETiVaNdo 
aTENdEr aS NEcESSidadES da PrEfEiTUra MUNiciPal, SEcrETariaS E 
fUNdoS MUNiciPaiS dE SaNTa BárBara do Pará/Pa. onde se Lê: No dia 
25 de Março de 2022 por meio do endereço eletrônico: www.comprasgover-
namentais.gov.br, UaSG: 980369, às 14:00hs.
Leia-se: No dia 25 de Março de 2022 por meio do endereço eletrônico: www.
comprasgovernamentais.gov.br, UaSG: 980369, às 11:00hs.

PrisciLa sPiNdoLa FraNcHi
PrEGoEira MUNiciPal.

Protocolo: 774029

.
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA IZABEL DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNta iZaBeL do ParÁ
aViso de retiFicaÇÃo ao 

aViso de aBertUra das ProPostas -eNVeLoPe “2” 
toMada de PreÇos Nº 001/2022-PMsiP

Retificação referente à publicação do AVISO DE ABERTURA DAS PROPOS-
TAS – ENVELOPE “2” – TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022-PMSIP do dia 
18/03/2022, página 144. objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHa-
ria Para EXEcUTar oS SErViÇoS dE rEforMa do PrÉdio da SEcrETaria 
dE EdUcaÇÃo, No MUNicÍPio dE SaNTa iZaBEl do Pará. oNde se LÊ: o 
local e data de abertura do Envelope “2” será na sala de reunião da Comissão 
Permanente de licitação localizada na av. da república nº 1613, bairro do Tri-
ângulo às 14:00h. Leia-se: O local e data de abertura do Envelope “2” será 
na sala de reunião da comissão Permanente de licitação localizada na av. da 
república nº 1613, bairro do Triângulo, dia 21/03/2022 as 14:00h.

rosinaldo Ferreira de Freitas
PrESidENTE da cPl/PMSiP.

Protocolo: 773699

aViso de reaBertUra de sessÃo
cHaMada PUBLica N°001/2022 PMsiP 

aGricULtUra FaMiLiar
a PreFeitUra MUNiciPaL de saNta iZaBeL do ParÁ, por meio da 
comissão Permanente de licitação, instituída pela portaria nº. 010/2021 de 
01 de junho de 2021 - vem a público convocar a quem for de interesse, 
a participar da sessão pública para o  resultado final da Chamada Publica 
n°001/2022, que tem por objeto: aQUiSiÇÃo dE GÊNEroS aliMENTÍcioS 
da aGricUlTUra faMiliar E EMPrEENdEdor faMiliar rUral, dESTiNa-
doS ao aTENdiMENTo do ProGraMa NacioNal dE aliMENTaÇÃo ESco-
lar (PNaE); a Sessão Pública acontecerá às 14:00 hs, do dia 22 de março de 
2022, na sala de licitações da PMSiP, sito à av. da republica, nº 1613, bairro 
do Triangulo, Santa izabel do Pará.

rosinaldo Ferreira de Freitas
PrESidENTE/PMSiP.

Protocolo: 773922

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA MARIA DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNta Maria do ParÁ/Pa
eXtrato de reGistro de PreÇo 

a Prefeitura Municipal de santa Maria do Pará/Pa torna público o ex-
trato da ata de registro de Preço 010/2022, oriunda do Pregão Eletrônico 
nº 019/2022, para contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de 
Hospedagem em Hotel no Município de Santa Maria do Pará/Pa com café da 
Manhã incluso, Para atender as demandas da Prefeitura, Secretárias E fundos 
Municipais de Santa Maria do Pará/Pa. Vencedora: Valdeci apoliano freire 
04454537291- cNPJ: 22.941.399/0001-48. Valor r$ 235.035,50(duzentos 
e trinta e cinco mil e trinta e cinco reais e cinquenta centavos). Vigência: 
18/03/2022 a 18/03/2023. alcir costa da silva - Prefeito Municipal de 
santa Maria do Pará.

Protocolo: 774030
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ

.

aViso de LicitaÇÃo
cHaMada PÚBLica 7/2022-0102001-cP-PMsat-seMed

o Município de santo antônio do tauá, por meio da comissão Perma-
nente de licitação, Torna Público que se encontra à disposição dos interes-
sados, o Edital de cHaMada PÚBlica 7/2022-0102001-cP-PMSaT-SEMEd  
Para aQUiSiÇÃo dE GÊNEroS aliMENTÍcioS da aGricUlTUra faMiliar 
E do EMPrEENdEdor faMiliar rUral, dESTiNado ao aTENdiMENTo do 
ProGraMa NacioNal dE  aliMENTaÇÃo EScolar/PNaE No MUNicÍPio dE 
SaNTo aNTÔNio do TaUá, com fundamento no caput do art. 24 da lei fede-
ral n° 8.666, de 21 de junho de 1993, §1º do art.14 da lei n.º 11.947/2009 
e resolução/cd/fNdE Nº 06, de 08 de maio de 2020 no âmbito do Programa 
Nacional de alimentação Escolar (PNaE), e demais normas que regem a ma-
téria. Período e local para entrega dos envelopes: de 21 de março de 2022 
até 11 de abril de 2022, no horário de 08:00 às 12:00h, na Sala da comissão 
Permanente de licitação do Município de Santo antônio do Tauá, localizada 
na Praça alcides Paranhos, Nº 17, (altos)- centro - Santo antônio do Tauá. a 
abertura dos envelopes da chamada Pública será proferida em sessão pública 
a ser realizada no dia 12 de abril de 2022 às 10h:00min, na Sala da comissão 
Permanente de licitação do Município de Santo antônio do Tauá, localizada na 
Praça alcides Paranhos, Nº 17, (altos)- centro - Santo antônio do Tauá. in-
tegra do Edital e informações disponíveis na Sala da cPl, localizada na Praça 
alcides Paranhos, Nº 17, (altos)- centro - Santo antônio do Tauá ou no Portal 
dos Jurisdicionados do TcM/Pa www.tcm.pa.gov.br .

LoUreNÇo cardoso siLVa
Presidente da cPl-PMSaT

Protocolo: 774031

aViso de LicitaÇÃo
reGistro de PreÇos Para PreGÃo 

eLetrÔNico Nº 9/2022-0701001-Pe-srP-PMsat
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 01 (Primeiro) de abril de 2022 (dois mil e vinte e dois), realizará sessão 
pública no procedimento rEGiSTro dE PrEÇoS para PrEGÃo ElETrÔNico 
Nº 9/2022-0701001-PE-SrP-PMSaT, visando o rEGiSTro dE PrEÇoS Para 
EVENTUal E fUTUra coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Para 
PrESTaÇÃo dE SErViÇoS dE TraNSPorTE EScolar, doS alUNoS da 
EdUcaÇÃo BáSica da rEdE PÚBlica dE ENSiNo MUNiciPal E ESTadU-
al dE SaNTo aNTÔNio do TaUá,  conforme Termo referência, mediante 
especificações do edital e seus anexos e de acordo com o que determina a 
legislação vigente, a realizar-se através do sítio http://www.portaldecompras-
publicas.com.br.
aBertUra: 01/04/2022 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

Protocolo: 774032
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo doMiNGos do caPiM
aViso de retiFicaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 00025/2022
o Município de são domingos do capim através da Pregoeira, torna públi-
co a retificação do processo Licitatório do Tipo Menor Preço por item realizada 
no dia 18/03/2022, PáGiNa 145, diário oficial do ESTado Nº 34.897 
(ioEPa), que objetiva o rEGiSTro dE PrEÇo Para SErViÇo dE locaÇÃo 
dE VEÍcUloS lEVES, PESadoS E flUViaiS, EM aTENdiMENTo a dEMaN-
da daS SEcrETariaS dE adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS E SEcrETaria dE 
SaÚdE do MUNiciPio dE SÃo doMiNGoS do caPiM/Pa. onde se lê: a data 
do recebimento e abertura das propostas e documentos de habilitação será no 
dia 30/03/2022 às 08:00 horas; leia-se: a data do recebimento e abertura das 
propostas e documentos de habilitação será no dia 04/04/2022 às 08:00 horas.

Maria Jose Bastos do aMaraL
PrEGoEira

Protocolo: 774033


