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..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE QUATIPURU

.

PreFeitUra MUNiciPaL de QUatiPUrU
aViso de LicitaÇÃo. toMada de PreÇo Nº 2/2022-004. Tem 
como objeto: contratação de empresa de engenharia para recuperação 
asfáltica de 33.202,42 m² de vias urbanas e sinalização horizontal na sede 
do município e no distrito de boa vista - etapa i, no município de Quatipuru. 
conforme processo nº 2022/194748/convênio nº 68/2022, celebrado com 
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas - SE-
doP. data da abertura: 22 de junho de 2022. Hora da abertura: 10h00mm. 
local da abertura da Sessão Pública: Sala de reunião ranulfo Teixeira ca-
valcante localizada no prédio da Prefeitura Municipal de Quatipuru - rua 
cônego Siqueira Mendes, s/n. -  Bairro centro - cidade Quatipuru - Pará, 
cEP - 68.709-000. Edital disponível nos sites: https://quatipuru.pa.gov.br/
categoria/licitacoes/, www.tcm.pa.gov.br , e-mail: cplpmq@gmail.com e 
na sede da Prefeitura Municipal, Endereço: rua cônego Siqueira Mendes, 
s/n. -  Quatipuru - Pará, cEP - 68.709-000.Maria ruth c. Pereira - Presi-
dente cPl/PMQ
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE RURÓPOLIS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de rUrÓPoLis
a Prefeitura Municipal de rurópolis-Pa, através da Secretaria Municipal de 
infraestrutura, torna - se público que realizará licitação com cota reser-
vada para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte na Modalidade 
Pregão Eletrônico Nº 017/2022SEMifra-PE-SrP por registro de Preços 
do tipo menor preço por item, cujo o objeto é a contratação de empresa 
especializada no fornecimento de material de construção para atender as 
necessidades da secretaria municipal de infraestrutura de rurópolis, do 
município de rurópolis-pa. data da abertura 21/06/2022 Horário 09:00h  
Será julgado o processo de licitação no endereço eletrônico www.portal-
decompraspublicas.com.br. Para adquirir o edital   nos meios eletrônicos  
www.ruropolis.pa.gov.br,  www.tcm.pa.gov.br (mural de licitações), www.
portaldecompraspublicas.com.br
José Edilson Machado lima- Pregoeiro municipal

Protocolo: 809936

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNta BarBara do ParÁ
aViso de aNULaÇÃo
a  Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Pará/Pa, para conhecimento de 
todos, trona-se nulo e sem nenhum efeito o aviso de licitação publicada no 
diário oficial do Estado no dia 06/06/2022 página 136, PREGÃO ELETRONI-
co Nº0021/2022, TiPo MENor PrEÇo, Modo dE diSPUTa aBErTo para 
rEGiSTro dE PrEÇoS Para fUTUra E EVENTUal aQUiSiÇÃo dE lUMi-
Nária E rElÉ foTocoNTrolador. oBJETiVaNdo aTENdEr aS NEcES-
SidadES da SEcrETariaS, doS fUNdoS MUNiciPaiS E da PrEfEiTUra 
MUNiciPal dE SaNTa BárBara do Pará/Pa;
aViSo dE aNUlaÇÃo
a  Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Pará/Pa, para conhecimento de 
todos, trona-se nulo e sem nenhum efeito o aviso de licitação publicada no 
diário oficial do Estado no dia 06/06/2022 página 136, PREGÃO ELETRONICO 
Nº0022/2022, TiPo MENor PrEÇo, Modo dE diSPUTa aBErTo para rEGiS-
Tro dE PrEÇoS Para fUTUra E EVENTUal aQUiSiÇÃo dE ÓlEo diSEl S10 
Para rEcUPEraÇÃo dE 81.76 KM dE ESTradaS ViciNaiS No MUNicÍPio 
dE SaNTa BárBara do Pará/Pa, EM coNforMidadE coM o coNVÊNio No 
16/2022 QUE ENTrE Si cElEBraM a SEcrETaria dE ESTado dE TraNS-
PorTE - SETraN E a PrEfEiTUra MUNiciPal dE SaNTa BárBara do Pará;
aViSo dE aNUlaÇÃo
a  Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Pará/Pa, para conhecimento de 
todos, trona-se nulo e sem nenhum efeito o aviso de licitação publicada no 
diário oficial do Estado no dia 06/06/2022 página 136, PREGÃO ELETRONI-
co Nº0023/2022, TiPo MENor PrEÇo, Modo dE diSPUTa aBErTo para 
rEGiSTro dE PrEÇoS Para fUTUra E EVENTUal coNTraTaÇÃo dE EM-
PrESa ESPEcialiZada No forNEciMENTo dE GÊNEroS aliMENTÍcioS 
a fiM dE aTENdEr ÀS NEcESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal dE 
aSSiSTÊNcia Social No QUE SE rEfErE a MaNUNTENÇÃo doS SErVi-
ÇoS SocioaSSiSTENciaiS.
Priscila Spindola franchi.
Pregoeira Municipal
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..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTARÉM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM - seMsa
aViso de cHaMaMeNto PÚBLico Nº 003/2022. o MUNicÍPio de 
saNtarÉM, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSa, torna 
público, para conhecimento dos interessados que estará disponível no sítio 
eletrônico https://transparencia.santarem.pa.gov.br/portal/licitacao-contra-
tos-convenios o instrumento de cHaMaMENTo PÚBlico nº 003/2022, que 
visa “para credenciamento de pessoas jurídicas para a prestação de serviço 
de transporte fluvial de equipe de saúde para atender as ações e serviços das 
esf’s ribeirinhas.” a íntegra do edital encontra-se à disposição dos interessa-
dos, a partir do dia 07/06/2022 no site: www.santarem.pa.gov.br. as infor-
mações complementares sobre esta licitação poderão ser obtidas pelos inte-
ressados, pelos e-mail: licitacao.semsa@santarem.pa.gov.br. o recebimento 
da documentação pela comissão Permanente de licitação - cPl será a partir 
do dia 07/06/2022 até _07/07/2022, em dias úteis no horário das 09:00 às 
13:00 horas. celina da Silva liberal - Presidente da cPl
rESUlTado dE liciTaÇÃo. cHaMada PÚBlica Nº 001/2022- SEMSa. a 
Secretaria Municipal de Saúde comunica o resultado da chamada Pública 
nº 001/2022, que visa prestação de serviços ambulatoriais e hospitalares 
de hemodiálise na linha de cuidado da pessoa com doença renal crônica-
drc e agudizada para atendimento da demanda da secretaria municipal 
de saúde declarando credenciada a empresa centro de Hemodiálise ari 
Gonçalves ltda, cNPJ: 13.536.655/0001-20.Vânia Maria azevedo Portela 
- Secretária de Saúde
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo doMiNGos do caPiM
aViso  de aNULaÇÃo de PUBLicaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 00043/2022
o município de São domingos do capim/Pa, pelo princípio da oportunidade 
e conveniência, através da pregoeira torna NUla E SEM EfEiTo a publicação 
de aviso de licitação do dia 02/06/2022, pagina 116, diário oficial do estado 
(ioEPa) do pregão eletrônico nº 00043/2022, que versa sobre o rEGiSTro 
dE PrEÇoS Para PrESTaÇÃo dE SErViÇoS Na rEaliZaÇÃo dE SHoW MU-
Sical, EM aTENdiMENTo aS NEcESSidadES da SEcrETaria dE adMiNiS-
TraÇÃo E fiNaNÇaS do MUNicÍPio dE SÃo doMiNGoS do caPiM/Pa.
aVisos de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 00043/2022
o município de São domingos do capim através da pregoeira, torna público 
o processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico do tipo menor preço 
por item que versa sobre rEGiSTro dE PrEÇoS Para fUTUra E EVENTU-
al locaÇÃo dE MaTEriaiS E EQUiPaMENToS coM ViSTa a rEaliZaÇÃo 
dE EVENToS No MUNicÍPio dE SÃo doMiNGoS do caPiM. a data do 
recebimento e abertura das propostas e documentos de habilitação será 
no dia 24/06/2022 às 11:00 horas no sistema comprasnet. o edital esta-
rá 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 comis-
são 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: 809944
PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo doMiNGos do caPiM
decreto de nº 022/2022 - GP/PMsdc
dispõe sobre a nomeação do Sr. WaGNEr roGÉrio GUEdES da SilVa, 
no cargo efetivo de ProfESSor NiVEl i - lÍNGUa PorTUGUESa E rEda-
ÇÃo - Zona rural, da Prefeitura Municipal de São domingos do capim e dá 
outras providências.
o Exmo. Sr. PaUlo ElSoN da SilVa E SilVa, Prefeito Municipal de São domingos 
do capim, Estado do Pará, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei.
dEcrETa:
art. 1º - fica nomeado o Sr. WaGNEr roGÉrio GUEdES da SilVa, porta-
dor do rG nº 3652966 - SEGUP/Pa e cPf nº 749.058.562-72, aprovado no 
concurso público cPMSdc - 001/2011, para ocupar e exercer as atribuições 
do cargo efetivo de ProfESSor NiVEl i - lÍNGUa PorTUGUESa E rEda-
ÇÃo - Zona rural, da Prefeitura Municipal de São domingos do capim.
art. 2º - o servidor cumprirá o ESTáGio ProBaTÓrio, de 3 anos, com 
avaliação periódica do desempenho de suas aptidões no exercício do cargo, 
através de uma comissão especial, podendo ser demitido durante o período 
ou no final do estágio, com fulcro no artigo 41 e seguintes da Constituição 
federal e legislação pertinente.
art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
art. 4º - ficam revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de São domingos do capim, em 30 de maio de 2022.
PaUlo ElSoN da SilVa E SilVa
Prefeito Municipal

Protocolo: 809946


