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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM

.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM
AVISOS DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 00041/2022
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 filTroS, ÓlEoS lUBrificaNTES E oUTroS dEriVadoS dE PETrÓlEo, 
EM aTENdiMENTo aS NEcESSidadES da PrEfEiTUra E dEMaiS fUNdoS 
MUNiciPaiS dE SÃo doMiNGoS do caPiM/Pa. a data do recebimento e 
abertura das propostas e documentos de habilitação será no dia 13/06/2022 
às 08:00 horas no sistema comprasnet. o edital estará disponível nos sites: 
https://saodomingosdocapim.pa.gov.br/categoria/licitacoes/e www.compras-
net.gov.br e e-mail: licitacaosdc2022@gmail.com, e também poderá ser obti-
do 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 00045/2022

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 a aquisição de trator agrícola com lâmina, 
visando atender as necessidades da Secretaria de agricultura do Município 
de São domingos do capim/Pa. a data do recebimento e abertura das pro-
postas e documentos de habilitação será no dia 13/06/2022 às 14:00 horas 
no sistema comprasnet. o edital estará disponível nos sites: https://saodo-
mingosdocapim.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 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 SRP Nº 00046/2022

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 iMPlaNTaÇÃo, 
licENciaMENTo, MaNUTENÇÃo, aTENdiMENTo oNliNE E PrESENcial dE 
SiSTEMa dE GESTÃo EScolar EM aTENdiMENTo aS NEcESSidadES da 
SEcrETaria MUNiciPal dE EdUcaÇÃo dE SÃo doMiNGoS do caPiM/Pa. 
a data do recebimento e abertura das propostas e documentos de habilitação 
será no dia 14/06/2022 às 08:00 horas no sistema comprasnet. o edital es-
tará 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 comissão Perma-
nente 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: 806943
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

.

AVISO DE LICITAÇÃO: 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE/2022.020-FME SRP

O Fundo Municipal de Educação de São João do Araguaia-Pá, comu-
nica aos interessados que realizará no dia 14/06/2022, às 08:30h (horário 
de Brasília), licitação sob modalidade Pregão Eletrônico Nº PE/2022.020-fME 
SrP, tipo menor preço por item, objeto: aTa dE rEGiSTro dE PrEcoS Para 
fUTUraS E EVENTUaiS aQUiSicoES dE MoBiliario EScolar, Para aTEN-
dEr ao fUNdo MUNiciPal dE EdUacacao dE Sao Joao do araGUaia.  
o edital estará disponível no sítio do https://www.portaldecompraspublicas.
com.br, Mural de licitações do TcM-Pa e https://saojoaodoaraguaia.pa.gov.
br/categoria/licitacoes/.

AVISO DE LICITAÇÃO: 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE/2022.021-PMSJA SRP

A Prefeitura Municipal de São João do Araguaia-Pá, comunica aos in-
teressados que realizará no dia 14/06/2022, às 09:30h (horário de Brasília), 
licitação sob modalidade Pregão Eletrônico Nº PE/2022.021-PMSJa SrP, tipo 
menor preço por item, objeto: aTa dE rEGiSTro dE PrEco Para fUTUra 
coNTraTacao dE EMPrESa Para PrESTacao dE SErVicoS dE MalHaria 
E coNfEccoES EM GEral Para USo doS fUNdoS, SEcrETariaS E PrEfEi-
TUra MUNiciPal dE Sao Joao do araGUaia-Pa. o edital estará disponível 
no sítio do https://www.portaldecompraspublicas.com.br, Mural de licitações 
do TcM-Pa e https://saojoaodoaraguaia.pa.gov.br/categoria/licitacoes/.

AVISO DE LICITAÇÃO: 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE/2022.022-PMSJA SRP

A Prefeitura Municipal de São João do Araguaia-Pá, comunica aos inte-
ressados que realizará no dia 14/06/2022, às 10:00h (horário de Brasília), 
licitação sob modalidade PrEGÃo ElETrÔNico Nº PE/2022.022-PMSJa SrP, 
tipo menor preço por item, objeto: aTa dE rEGiSTro dE PrEco Para fUTU-
ra coNTraTacao dE SErVicoS dE laVaGEM dE VEicUloS Para aTENdEr 
aS NEcESSidadES doS fUNdoS MUNiciPaiS, SEcrETariaS E PrEfEiTUra 
MUNiciPal do MUNiciPio dE Sao Joao do araGUaia. o edital estará dis-
ponível no sítio do https://www.portaldecompraspublicas.com.br, Mural de lici-
tações do TcM-Pa e https://saojoaodoaraguaia.pa.gov.br/categoria/licitacoes/.
Ronis da Silva Amorim-Pregoeiro

Protocolo: 806944
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL/PA
AVISO DE LICITAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ, torna público 
abertura de Processo licitatório do tipo menor preço por grupo, na modalida-
de Pregão Eletrônico para Sistema de registro de Preços nº 012/2022, cujo 
objeto é a contratação de serviços terceirizados de apoio administrativo, de 
limpeza, conservação e higienização, agente de serviços patrimoniais, recep-
cionistas e braçal, na prefeitura, secretarias e fundos municipais de São Mi-
guel do Guamá/Pa de acordo com as normas e diretrizes estabelecidas neste 
edital. a abertura da sessão pública será em 13/06/2022 às 08:00 horas, por 
meio do endereço eletrônico Portal de compras do Governo federal https://
www.gov.br/compras/pt-br, UaSG:.980551, Edital e anexos poderão ser ob-
tidos nos seguintes endereços: https://www.saomigueldoguama.pa.gov.br, 
Portal de compras do Governo federal https://www.gov.br/compras/pt-br 
Portal TcM/Pa, Email cPl: smg.pregao@gmail.com, diretoria de licitação, 
sito Praça licurgo Peixoto, 130, centro, horário de 08:00 Às 12:00hs.

EDUARDO SAMPAIO GOMES LEITE
Prefeito Municipal

Protocolo: 806946
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE TERRA SANTA

.

DECRETO No 090/2022-PMTS, de 05 de maio de 2022
DECLARA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA NIVEL-II nas áreas do Município 
afetadas por iNUNdaÇÃo - coBradE: 1.2.1.0.0, coNforME PorTaria/Mdr 
Nº 260, dE 02 dE fEVErEiro dE 2022; E dEc. ESTadUal Nº 891/2020.
o Senhor odair José farias albuquerque, Prefeito do Município de Terra Santa, 
localizado no estado do Pará, no uso de suas atribuições legais, conferidas 
pela lei orgânica Municipal em seu art. 76, XXViii, e pelo inciso Vi do artigo 
8º da lei federal no 12.608, de 10 de abril de 2012;
CONSIDERANDO:
i.  o alto índice de precipitação pluviométrica deste ano está causando de forma 
gradual a elevação do nível dos rios e de seus afluentes ocasionando a inundação 
de grandes áreas ribeirinhas e de várzea, algumas delas habitadas deixando 
com isso dezenas de comunidades a mercê das ações do processo de inunda-
ção sazonal do lago do algodoal e rio Nhamundá, que surpreendentemente já 
ultrapassou a maior enchente já registrada na região, que foi do ano de 2009. o 
nosso município se localiza em uma planície porem irregular e sem um sistema 
de drenagem eficiente, o que propicia o acumulo de água nas partes mais baixas 
fazendo com que esses locais alaguem nas áreas urbanas mais baixas, de forma 
bastante súbita onde vários logradouros públicos e dezenas de residenciais loca-
lizadas nas áreas ribeirinhas do centro urbano sejam alagadas, ocasionando para 
aqueles que residem nestes locais, risco a saúde, danos em residências e comér-
cios, a intrafegabilidade, acidentes com animais peçonhentos e a impossibilidade 
de receber alguns serviços públicos essenciais;
ii.  Que na área ribeirinha e de várzea dezenas de comunidades encontram-
se submersas, resultando em danos a centenas de unidades habitacionais, 
isolamento social dessas famílias, perca de sua produção agrícola familiar, 
enfim todos os seus meios de sua subsistência e prejuízos nos setores da 
agricultura, pecuária, saúde e comercio do município;
III.  Que o município não possui recursos suficientes para dar assistência a 
todas as famílias que se encontram atingidas pelo processo de inundação;
iV.  Que devido a grande extensão da área de várzea centenas de famílias 
estão diretamente afetadas e desprovidas de meios para restabelecer a nor-
malidade de suas vidas e estão a mercê de doenças oportunistas por meio 
da veiculação hídrica devido estarem em áreas alagadas consumindo agua 
insalubre, despejando seus dejetos e de seus animais no rio que serve como 
única fonte de agua para todos os seus afazeres e consumo, e ainda estão 
desprovidas de alguns dos serviços essenciais;
V.  Que o parecer da coordenadoria Municipal de defesa civil, relatando a 
ocorrência deste desastre é favorável à declaração de situação de emergência.
DECRETA:
art. 1º fica declarada situação de emergência nível-ii devido haver também 
danos públicos nas áreas informadas no formulário de informações do de-
sastre - Pa-f-1507979-12100-20220505 e demais documentos anexos a este 


