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MUNicÍPio de PacaJÁ/ estado do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo

o MUNiciPio de PacaJÁ, torna público e para conhecimento dos interes-
sados que fará realizar licitação, na seguinte modalidade e características: 
Pregão Eletrônico P.E nº 2022/001-fME. objeto: contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços de locação de veículos destinados 
ao transporte escolar para atender os alunos matriculados na educação bá-
sica do Município de Pacajá/PA, de acordo com as especificações, contidas 
no Termo de referência. abertura: 22/07/2022 às 08h00min pelo portal de 
compras públicas www.portaldecompraspublicas.com.br. formalização de 
consultas: o inteiro teor do Edital e seus anexos poderão ser adquiridos 
pelo site do portal da transparência do município https://pacaja.pa.gov.br. 
Mark Jonny Santos Silva, Secretário Municipal de Educação.

Protocolo: 827009

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PARAGOMINAS

.

aViso de LicitaÇÃo 
PREGÃO ELETRÔNICO n° 9/2022-00045  
Para sisteMa de reGistro de PreÇos

objeto: aquisição de kit arduíno robótica, visando atender as Escolas da rede 
Municipal de Ensino fundamental ii. data de abertura: 26/07/2022 as 09:00 
hs. a retirada do Edital deverá ser efetuada via internet, no site: www.portalde-
compraspublicas.com.br ou de segunda a sexta-feira, de 8h as 12h e das 14h as 
18h, na sede da PMP, sito na rua do contorno, 1212 - centro. Pgm: 12/07/2022. 
Jorge Pascoa da Silva - Pregoeiro. Portaria n° 04/2022-GPP.

aViso de LicitaÇÃo 
PREGÃO ELETRÔNICO n° 9/2022-00047 

objeto: contratação de serviços especializados em transporte escolar, bem 
como contratação de serviços especializados em veículos diversos, para dá 
apoio aos Técnicos da Secretaria Municipal de Educação/departamentos. 
data de abertura: 22/07/2022 as 09:00 hs. a retirada do Edital deverá ser 
efetuada via internet, no site: www.portaldecompraspublicas.com.br ou de 
segunda a sexta-feira, de 8h as 12h e das 14h as 18h, na sede da PMP, sito 
na rua do contorno, 1212 - centro. Pgm:12/07/2022. Jorge Pascoa da 
Silva - Pregoeiro. Portaria n° 04/2022-GPP.

Protocolo: 827012
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTARÉM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM
secretaria MUNiciPaL de UrBaNisMo e serViÇos PÚBLicos

Portaria Nº 020/2022/seMUrB
o Secretário Municipal de Urbanismo e Serviços Públicos, do Município de 
Santarém - Pa, decreto nº 013/2021-GaP/PMS, no uso de suas atribuições 
legais e em cumprimento ao disposto no art. 67 da lei 8666/93 e alterações 
posteriores. Resolve: Art. 1º - Fica constituído como fiscal de contrato de 
empresa para aquisição de equipamentos de proteção individual e equipa-
mentos de proteção coletiva para atender as necessidades da SEMUrB. o 
Sr. flavio ricardo costa Nascimento, decreto 0779/2021, lotado nesta Se-
cretaria Municipal de Urbanismo e Serviços Públicos - SEMUrB. arT. 2° Na 
ausência do fiscal, fica designado como fiscal substituto o Sra. Janice Paiva 
de Sousa, decreto nº0305/2021 GaP/PMS, lotado nesta Secretaria Muni-
cipal de Urbanismo e Serviços Públicos - SEMUrB. 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, 11 de julho de 2022-Jean Murilo Machado Marques - 
Secretário Municipal de Urbanismo e Serviços Públicos.

Protocolo: 827014

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM
aViso de sUsPeNsÃo 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 010/2022 - seMsa 
objeto contratação de Empresa Para o fornecimento e instalação de Equi-
pamentos para o Hospital Municipal dr. alberto Tolentino Sotelo. Motivo do 
Evento de Suspensão: alteração das especificações técnicas dos equipa-
mentos, será definida e publicada nova data para a realização do certame, 
através dos mesmos meios de divulgação utilizados anteriormente. 
Gledson Esmilly Sousa Bentes - Pregoeiro da PMS

Protocolo: 827016
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

.

MUNicÍPio de sÃo doMiNGos do araGUaia-ParÁ
FUNdo MUNiciPaL de saÚde

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 9/2022-23/saÚde

O Município de São Domingos do Araguaia - PA, através do fundo Mu-

nicipal de Saúde, por intermédio da Pregoeira, torna público, para conhe-
cimento dos interessados, que realizará licitação na modalidade: Pregão 
na forma Eletrônico SrP, tipo Menor Preço, por iTEM, em Sessão Pública 
Eletrônica a partir das 09h00min (nove horas) (horário de Brasília- df) 
do dia 25/07/2022, através do site: www.portaldecompraspublicas.com.
br. objeto: registro de preço para futura e eventual aquisição de equipa-
mentos e materiais odontológicos, objetivando atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Saúde e Unidade Básica de Saúde do Município de 
São domingos do araguaia, nos termos da lei federal nº 10.520/2002, lei 
federal 8.666/1993, decreto federal nº 10.024/19 de 20 de setembro de 
2019 e suas alterações posteriores. o Edital e seus anexos encontram-se 
disponíveis no Portal da Transparência do Município de São domingos do 
araguaia-Pa www.saodomingosdoaraguaia.pa.gov.br , Mural de licitações 
- TcM/Pa www.tcm.pa.gov.br e/ou no site: www.portaldecompraspublicas.
com.br. São domingos do araguaia - Pa, 12 de julho de 2022.

Janelma Alves da Silva
Pregoeira

Protocolo: 827017
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM

.

  
PreFeitUra MUNiciPaL de 
sÃo doMiNGos do caPiM

aVisos de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 00048/2022

O município de São Domingos do Capim através da pregoeira, torna 
público o processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico do tipo me-
nor preço por item que versa sobre o 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 propostas e documentos de habilitação será 
no dia 27/07/2022 às 08:00 horas no sistema comprasnet. o edital estará 
disponível nos sites:ttps://saodomingosdocapim.pa.gov.br/categoria/lici-
tacoes/ 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 00057/2022

O município de São Domingos do Capim através da pregoeira, tor-
na público o processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico do tipo 
menor preço por item que versa sobre o rEGiSTro dE PrEÇoS Para 
aQUiSiÇÃo dE TUBoS dE coNcrETo E oUTroS MaTEriaiS dE coNcrE-
To PrÉ - MoldadoS Para aTENdEr aS NEcESSidadES da SEcrETaria 
dE adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS do MUNicÍPio dE SÃo doMiNGoS do 
caPiM/Pa.. a data do recebimento e abertura das propostas e documentos 
de habilitação será no dia 25/07/2022 às 14:00 horas no sistema com-
prasnet. o edital estará disponível nos sites: https://saodomingosdoca-
pim.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 Nº 00058/2022

O município de São Domingos do Capim através da pregoeira, torna 
público o processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico do tipo me-
nor preço por item que versa sobre o 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 BElaZiNHa 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 ESTado E TraNSPorTESETraN E a PrEfEiTUra MUNi-
ciPal dE SÃo doMiNGoS do caPiM,Pa.. a data do recebimento e aber-
tura das propostas e documentos de habilitação será no dia 25/07/2022 às 
11:00 horas no sistema comprasnet. o edital estará disponível nos sites: 
https://saodomingosdocapim.pa.gov.br/categoria/licitacoes/ e www.com-
prasnet.gov.br e e-mail: licitacaosdc2022@gmail.com, e também poderá 
ser obtido no prédio da prefeitura, sala da comissão Permanente de licita-
ções (cPl) localizada na av. dr. lauro Sodré, nº 206, centro, São domin-
gos 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: 827019


