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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA MARIA DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNta Maria do ParÁ
aViso de HoMoLoGaÇÃo 

PreGÃo eLetroNico Nº 023/2022 
objeto: Aquisição de uma Ambulância Tipo A-Simples remoção tipo furgão de 
acordo com a emenda 39720006, Visando atender as necessidades da Secre-
taria Municipal de Santa Maria do Pará/Pa: Mônaco Veículos ltda, cNPJ/Mf: 
18.548.319/0001-11. Valor r$ 255.000,00(duzentos e cinquenta e cinco mil 
reais). Jorge Luis da silva alexandre - secretário Municipal de saúde.

retiFicaÇÃo  
a Prefeitura Municipal de santa Maria do Pará, através de seu Pregoeiro, 
torna-se público o aviso de retificação referente ao Extrato de Contrato do Pregão 
Eletrônico nº 019/2021, circulada no d.o.U seção 3 pág. 227, segunda-feira, 31 
de janeiro 2022; doE/Pa Pág. 80, segunda-feira, 31 de janeiro 2022e diário do 
Pará Pág. B8, 31 de janeiro 2022, cujo objeto: contratação de Empresa objeti-
vando a Prestação de serviços de locação de Veículos leves e Pesados, Bem 
como Máquinas Pesadas (Sem condutor) Para atender as necessidades da 
Prefeitura, Secretarias e fundos Municipais de Santa Maria do Pará/Pa. oNde 
se LÊ: contrato 20220001. Leia-se: contrato 20220003.

Protocolo: 839016
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTARÉM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM 
secretaria MUNiciPaL de iNFraestrUtUra 

aViso de LicitaÇÃo 
PreGÃo eLetrÔNico Nº 014/2022-seMiNFra 

objeto: aquisição de material para pavimentação - Pó de Brita, Brita 01, Brita 
(3/8), Brita 4 (rachão), para atender as necessidades da Secretaria Municipal 
de infraestrutura. Quantidade de itens: 4. Edital: http://www.portaldecom-
praspublicas.com.br. abertura das propostas: 25/08/2022 às 09h00 no 
site http://www.portaldecompraspublicas.com.br. informações gerais: 
o edital está disponível na página eletrônica www.santarem.pa.gov.br. 
Santarém (Pa), 11 de agosto de 2022 aNa FLÁVia LoPes Ferreira 
Pregoeira Municipal/seMiNFra.

Protocolo: 839017

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM - seMsa
Portaria Nº 082/2022

a secretária Municipal de saúde de santarém no uso de suas atribui-
ções legais, conferidas pela lei Municipal nº 19.135/2012 e pelo decreto nº 
744/2021 - GaB/PMS, de 22 de Março de 2021 e em cumprimento ao disposto 
no art. 67 da lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores.
decide:
art. 1º. fica constituída a comissão Permanente de licitação da Secretaria 
Municipal de Saúde de Santarém, que se destina a processar e julgar os pro-
cessos licitatórios nas modalidades: convite, Tomada de Preços, concorrên-
cia, concurso, leilão, dispensa de licitação e inexigibilidade de licitação, em 
todas as suas fases, especialmente:
i - Efetuar a habilitação preliminar;
ii - Efetuar a inscrição em registro cadastral suas alterações ou cancelamento;
iii - apreciar e julgar as propostas apresentadas.
§1º Processar e julgar as dispensa e inexigibilidade de licitação, observando a 
documentação cadastral, bem como apreciar e julgar as propostas apresentadas.
art. 2º. Para compor a comissão Permanente de licitação por 12 meses, 
ficam designados os seguintes servidores: Celina da Silva Liberal - Presiden-
te; Gledson Esmilly Sousa Bentes - Membro; Jakelyne alves costa mendes 
- Membro; Wellington da Mota Pereira - Membro
art. 3º. Esta Portaria produz seus efeitos na data de sua publicação, as dis-
posições em contrário e a Portaria 042/2021 que foi publicada no diário ofi-
cial - edição do dia 31/03/2021, Nº 34.539 e Protocolo: 641121, PáGiNa 
176, está rEVoGada para todos os seus efeitos legais. registre-se, publi-
que-se, dê-se ciência e cumpra-se. Santarém/Pa, 09 agosto de 2022. Vânia 
Maria azevedo Portela - secretária Municipal de saúde/decreto nº 
744/2021 - GaP/PMs de 22/03/2021

Protocolo: 839018
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

.

MUNicÍPio de sÃo doMiNGos do araGUaia-ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 9/2022-26/PMsda

o Município de são domingos do araguaia - Pa, através da Prefeitura 
Municipal, por intermédio da Pregoeira, torna público, para conhecimento 

dos interessados, que realizará licitação na modalidade: Pregão na forma Ele-
trônico, tipo Menor Preço SrP, por iTEM, em Sessão Pública Eletrônica a partir 
das 08h30min (oito e trinta) (horário de Brasília- df) do dia 25/08/2022, 
através do site: www.portaldecompraspublicas.com.br. objeto: registro de 
preços para futura e eventual aquisição de materiais de informática, para 
atender as necessidades das Secretarias e fundos Municipais 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 ara-
guaia-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, 10 de agosto de 2022.

Janelma alves da silva-Pregoeira

MUNicÍPio de sÃo doMiNGos do araGUaia-ParÁ
FUNdo MUNiciPaL de assistÊNcia sociaL

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 9/2022-29/seMas

o Município de são domingos do araguaia - Pa, através do fundo Mu-
nicipal de assistência Social, por intermédio da Pregoeira, torna público, para 
conhecimento dos interessados, que realizará licitação na modalidade: Pre-
gão na forma Eletrônico, tipo Menor Preço SrP, por iTEM, em Sessão Pública 
Eletrônica a partir das 14h30min (quartoze e trinta) (horário de Brasília- df) 
do dia 25/08/2022, através do site: www.portaldecompraspublicas.com.br. 
objeto: registro de preços para eventual contratação de empresa especiali-
zada para o fornecimento de materiais para kit enxoval (kits natalidade), para 
recém-nascido para serem entregues as gestantes atendidas pelo centro de 
referência de assistência Social-craS de São domingos do araguaia - Pará, 
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 posterio-
res. o Edital e seus anexos encontram-se disponíveis no Portal da Transpa-
rência do Município de São domingos do araguaia-Pa www.saodomingosdoa-
raguaia.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, 
10 de agosto de 2022. Janelma alves da silva-Pregoeira

Protocolo: 839020
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo doMiNGos do caPiM 
aVisos de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 00061/2022
o município de são domingos do capim através da pregoeira, torna públi-
co 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 BElaZi-
NHa 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 MUNiciPal dE SÃo doMiNGoS do 
caPiM,Pa. a data do recebimento e abertura das propostas e documentos de 
habilitação será no dia 25/08/2022 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: 839022
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO FÉLIX DO XINGU

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo FÉLiX do XiNGU - Pa
aViso de LicitaÇÃo

toMada de PreÇos 011/2022
coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para rEforMa do coNSElHo TUTElar E 
daS iNSTalaÇÕES da SEcrETaria MUNiciPal dE faZENda. abertura: 
30/08/2022 às 08h30m. EdiTal: departamento de licitações na sede da 
Prefeitura no Endereço: avenida 22 de março nº. 915 - centro no horário das 
7h30m às 12h00m. e-mail licitação.pmsfx@hotmail.com

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

Protocolo: 839024
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