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PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM 
secretaria MUNiciPaL de iNFraestrUtUra 

Portaria Nº 027/2022/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 contra-
tação de agência de comunicação, propaganda e publicidade para prestação 
de serviços destinados a atender à prefeitura municipal de Santarém e suas 
Secretarias Municipais, que celebram o Município de Santarém, Sr. Paulo ri-
cardo Moraes Santos, decreto nº 529/2022-GaP/PMS. arT. 2º - fica desig-
nado para o presente Contrato como fiscal substituto a Sra. Ângela Betânia 
coelho de alencar, decreto nº 094/2021 - GaP/PMS, lotada nesta Secretaria 
Municipal de infraestrutura - SEMiNfra. arT. 3º Esta portaria produz efeito 
na data de sua publicação, revogada as demais disposições em contrário. rE-
GiSTrE-SE E PUBliQUE-SE, dÊ-SE ciÊNcia E cUMPra-SE. Santarém, 31 de 
maio de 2022. daNieL GUiMarÃes siMÕes secretário Municipal de 
infraestrutura.

Protocolo: 807559

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM 
secretaria MUNiciPaL de iNFraestrUtUra 

aViso de LicitaÇÃo 
PreGÃo eLetrÔNico Nº 009/2022-seMiNFra 

objeto: contratação de Empresa Especializada para contratação de Empresa 
Especializada Para Aquisição de óleos, Lubrificantes e Graxas para atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de infraestrutura. Total de itens licitados 
13. Edital: http://www.gov.br/compras. abertura das propostas: 14/06/2022 
às 09h00 no site http://www.gov.br/compras. informações gerais: o edital 
está disponível na página eletrônica www.santarem.pa.gov.br. Santarém (Pa), 
01 de maio de 2022 aNa FLÁVia LoPes Ferreira Pregoeira Munici-
pal/seMiNFra.

Protocolo: 807552

PreFeitUra de saNtarÉM
secretaria MUNiciPaL de MoBiLidade e traNsito - sMt

eXtrato de Portaria Para FiscaL de coNtrato
EXTraTo dE PorTaria Para fiScal dE coNTraTo Nº. 010/2022-SMT 
objeto: dESiGNar os servidores alESSaNra SoUSa BEZErra - Matrícula 
50764 e Maria SErGia loPES TEiXEira - Matrícula nº 49392, para exer-
cerem a função de fiScal TiTUlar e fiScal SUBSTiTUTo do contrato nº 
009/2022 PMS/Branco&correa ltdaEPP, contrato nº 010/2022 SMT/So cor-
deiro de Souza ltda - EPP, e, contrato nº 011/2022 SMT/ NS distribuidora de 
Gêneros alimentícios ltda - EPP.Paulo Jesus da silva secretário Municipal 
de Mobilidade e trânsito.

Protocolo: 807553

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM 
secretaria MUNiciPaL de iNFraestrUtUra 

Portaria Nº 024/2022/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 aquisição 
de óleo lubrificantes e graxas para atender as necessidades da SEMINFRA, o 
Sr. Gilson frança aguiar, chefe de divisão de Transportes e logística, decreto 
nº 120/2021-GaP/PMS, lotado nesta Secretaria Municipal de infraestrutura 
- SEMINFRA. ART. 2º - Fica designado para o presente Contrato como fiscal 
substituto o Sr. Sérgio fernandes de aguiar, matricula nº 70853, lotado nes-
ta Secretaria Municipal de infraestrutura - SEMiNfra. arT. 3º Esta portaria 
produz efeito na data de sua publicação, revogada as demais disposições 
em contrário. rEGiSTrE-SE E PUBliQUE-SE, dÊ-SE ciÊNcia E cUMPra-SE.  
Santarém, 30 de maio de 2022. daNieL GUiMarÃes siMÕes secretário 
Municipal de infraestrutura.

Protocolo: 807554
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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 00042/2022
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 SErViÇoS 
dE rEforMa dE MoBiliário EScolar coM forNEciMENTo dE PEÇaS, EM 
aTENdiMENTo aS NEcESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal dE EdUca-
ÇÃo E UNidadES EScolarES dE SÃo doMiNGoS do caPiM/Pa. a data do 
recebimento e abertura das propostas e documentos de habilitação será no 
dia 21/06/2022 às 08:00 horas no sistema comprasnet. o edital estará dispo-
nível 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 Permanente de 
licitações (cPl) localizada na av. dr. lauro Sodré, nº 206, centro, São do-
mingos 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 00043/2022

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 PrESTaÇÃo 
dE SErViÇoS Na rEaliZaÇÃo dE SHoW MUSical, EM aTENdiMENTo aS 
NEcESSidadES da SEcrETaria dE adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS do MU-
NicÍPio dE SÃo doMiNGPS do caPiM/Pa. a data do recebimento e abertura 
das propostas e documentos de habilitação será no dia 21/06/2022 às 11:00 
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 obtido no 
prédio da prefeitura, sala da comissão Permanente de licitações (cPl) loca-
lizada 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 00044/2022

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 MUdaS, SEMENTES dE HorTaliÇaS, fErTiliZaNTES E MaTEriaiS Para 
MaNUTENÇÃo doS JardiNS, PraÇaS E HorTaS, ViSaNdoaTENdEr aS 
NEcESSidadES da SEcrETaria dE aGricUlTUra dE SÃo doMiNGoS do 
caPiM/Pa. a data do recebimento e abertura das propostas e documentos de 
habilitação será no dia 20/06/2022 às 11:00 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 obtido no prédio da prefeitura, sala da co-
missão 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 00047/2022

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 52.000 liTroS dE ÓlEo 
diESEl S-10, Para rEcUPEraÇÃo dE 44.64KM dE ESTradaS E ViciNaiS, 
SENdo 19,20 KM Para o raMal caNari BETEl, 8,44 KM Para o raMal BE-
laZiNHa aPEU,E 17,KM Para o raMal aParEcida- SaUá GraNdE, ZoNa 
rUral do MUNiciPio dE SÃo doMiNGoS do caPiM, EM coNforMidadE 
coM o coNVÊNio Nº059/2021-cElEBrado ENTrE a SEcrETaria dE ESTa-
do E TraNSPorTE-SETraN E a PrEfEiTUra MUNiciPal dE SÃo doMiNGoS 
do caPiM,Pa. a data do recebimento e abertura das propostas e documentos 
de habilitação será no dia 20/06/2022 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 obtido no prédio da prefeitura, sala da co-
missão 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

Protocolo: 807563
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO FÉLIX DO XINGU

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo FÉLiX do XiNGU - Pa
eXtrato de coNtrato

contrato n° 20220266 - PrEGÃo ElETrÔNico Nº 040/2022 - SrP - con-
tratante: PrEfEiTUra MUNiciPal dE SÃo fÉliX do XiNGU - contratado: f 
r da SilVa filHo coMErcio E SErVico EirEli - objeto: coNTraTaÇÃo 
dE EMPrESa dE ENGENHaria ESPEcialiZada Para PrESTaÇÃo dE SEr-
ViÇo SoB dEMaNda, coM forNEciMENTo dE MÃo dE oBra Para MaNU-
TENÇÃo E iNSTalaÇÃo dE Boca E corPo dE BUEiroS Na ZoNa rUral 
do MUNiciPio dE SÃo fÉliX do XiNGU, Para aTENdEr a SEcrETaria 
MUNiciPal dE oBraS. Vigência: 18/05/2022 a 31/12/2022 - Valor Global: 
r$ 309.660,00 (trezentos e nove mil, seiscentos e sessenta reais) - data da 
assinatura: 18/05/2022.

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

Protocolo: 807566

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo FÉLiX do XiNGU - Pa
eXtrato de coNtrato

contrato n° 20220267 - PrEGÃo ElETrÔNico Nº 040/2022 - SrP - con-
tratante: PrEfEiTUra MUNiciPal dE SÃo fÉliX do XiNGU - contratado: 
iNácio GErMaNo SErViÇo dE liMPEZa EirEli - objeto: coNTraTaÇÃo dE 
EMPrESa dE ENGENHaria ESPEcialiZada Para PrESTaÇÃo dE SErViÇo 
SoB dEMaNda, coM forNEciMENTo dE MÃo dE oBra Para MaNUTENÇÃo 
E iNSTalaÇÃo dE Boca E corPo dE BUEiroS Na ZoNa rUral do MUNici-
Pio dE SÃo fÉliX do XiNGU, Para aTENdEr a SEcrETaria MUNiciPal dE 
oBraS. Vigência: 18/05/2022 a 31/12/2022 - Valor Global: r$ 311.640,00 
(trezentos e onze mil, seiscentos e quarenta reais) - data da assinatura: 
18/05/2022.

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

Protocolo: 807569


