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ves - Matrícula 89091, chefe de divisão especializada de atenção a doenças 
renais, cPf: 868.173.882-87, rG: 3876256 - SSP/Pa.
art. 2º. Esta portaria entra em vigor a contar da data de sua assinatura até 
quando for revogada esta função.
art. 3º. Esta Portaria produz seus efeitos na data de sua publicação, revo-
gada as disposições em contrário. registre-se, publique-se, dê-se ciência e 
cumpra-se. Santarém/Pa, de 25 de agosto de 2022. Vânia Maria azevedo 
Portela - secretária de saúde/decreto nº 744/2021 - GaP/PMs.

Protocolo: 844845
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

.

MUNicÍPio de sÃo doMiNGos do araGUaia-ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 9/2022-30/PMsda

o Município de são domingos do araguaia - Pa, através da Prefeitu-
ra Municipal, por intermédio da Pregoeira, torna público, para conhecimento 
dos interessados, que realizará licitação na modalidade: Pregão na forma 
Eletrônico, tipo Menor Preço, por iTEM, em Sessão Pública Eletrônica a par-
tir das 09h00min (nove horas) (horário de Brasília- df) do dia 08/09/2022, 
através do site: www.portaldecompraspublicas.com.br. objeto: contratação 
de empresa para aquisição de insumos e serviços para fomento às ações 
de assistência técnica aos agricultores aderidos ao programa territórios sus-
tentáveis, no Município de São domingos do araguaia, conforme convênio 
nº 34/2022-SEDAP, processo nº 2022/429743, firmado com a Secretaria de 
Estado de desenvolvimento agropecuário e da pesca - SEdaP, 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 Muni-
cípio 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.por-
taldecompraspublicas.com.br. São domingos do araguaia - Pa, 25 de agosto 
de 2022. Janelma alves da silva-Pregoeira.

Protocolo: 844847

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo doMiNGos do caPiM
aViso de LicitaÇÃo PreGÃo eLetrÔNico No 00062/2022

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 12 de setem-
bro de 2022 ás 08:00 horas no sistema comprasnet. o edital estará dispo-
nível nos sites: https//saodomingosdocapim.pa,gov.br/categoria/licitações/ www.
comprasnet.gov.br e-mail: licitacaosdc@gmail.com e também poderá ser obtido no 
prédio da Prefeitura, sala da comissão Permanente de licitação, localizada na ave-
nida lauro Sodré no 206, centro, São domingos do capim/Pará, cEP 68635-000, 
nos dias uteis, no horário de 07:00 ás 13:00hs a partir da data da publicação.

Maria José Bastos do amaral-Pregoeiro
Protocolo: 844848
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

.

aViso de HoMoLoGaÇÃo e adJUdicaÇÃo
Modalidade: concorrência  nº 3/2022-0005. objeto: contratação de ser-
viços de recuperação asfáltica de vias urbanas, na Sede do Município de São 
Miguel do Guamá, nos termos do convênio Nº 121/2022, celebrado entre a 
Secretaria de Estado de desenvolvimento urbano e obras públicas - Sedop e o 
Município de São Miguel do Guamá. Vencedor: iMPÉrio PaViMENTaÇÃo E lo-
caÇÕES EirEli, com o valor total de r$ 5.265.354,40(cinco Milhões, duzentos 
e Sessenta e cinco Mil, Trezentos e cinquenta e Quatro reais e Quarenta cen-
tavos) Homologo a licitação na forma da lei nº 8.666/93 - eduardo sampaio 
Gomes Leite - Prefeito Municipal-25 de agosto de 2022.

Protocolo: 844850

eXtrato de ata de reGistro de PreÇos
ata de registro de Preços nº 029/2022 concorrência srP nº 3/2022-
0006 objeto: registro de preço para futura e eventual contratação de serviços 
para a  execução de pavimentação em blokrets de vias  urbanas e rurais do 
município de São Miguel do Guamá/Pa.  Vigência: 12 meses. data da assinatu-

ra: 09/08/22. contratante: Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá cNPJ 
05.193.073/0001-60, coNTraTadoS: MaiS BraSil coNSTrUTora EirEli, 
cNPJ: 26.916.786/0001-85, valor: r$ 5.466.926,61 (cinco milhões, quatrocentos 
e sessenta e seis mil, novecentos e vinte e seis reais e sessenta e um centavos).

eduardo sampaio Gomes Leite-Prefeito Municipal
Protocolo: 844851

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TAILÂNDIA

.

eXtrato de HoMoLoGaÇÃo
após análise do processo concorrência Pública nº 4/2022-seMed, de-
cido pela HoMoLoGaÇÃo do resultado do certame em destaque, que tem 
como objeto contratação de Empresa especializada para a execução dos Ser-
viços de reforma, adequação e ampliação da EEEM Eriberto Jasper e reforma 
e adequação da EEEM São francisco de assis no Município de Tailândia, de 
acordo com os convênios de cooperação Técnica e financeira n. 046/2022 e 
057/2022, celebrado entre a SEdUc/Pa e Município de Tailândia. Empresas 
vencedoras e valor: Pillar coNSTrUÇÕES E SErViÇoS EirEli, vencedora 
do lote 1, com o valor de r$ 7.690.718,79, e a empresa J B da SilVa coNST. 
E SErViÇoS EirEli, vencedora do lote 2, com o valor de r$ 4.887.682,60 
- data da Homologação: 24/08/2022. Tailândia-Pa, 24 de agosto de 2022 - 
Maria reGiNa Pereira GÓes - secretária Municipal de educação.

Protocolo: 844853
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE TERRA ALTA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de terra aLta
aViso de LicitaÇÃo

a Prefeitura Municipal de terra alta/Pa, comunica a quem faça interes-
sar, que realizará licitação, modalidade: Pregão Eletrônico para registro de Pre-
ço - Tipo Menor Preço por item 008/2022-PMTa-PE-SrP, objeto: rEGiSTro dE 
PrEÇoS QUE oBJETiVa a coNTraTaÇÃo dE PESSoa JUrÍdica Para o for-
NEciMENTo dE coMBUSTÍVEl, Para aTENdEr aS NEcESSidadES da PrEfEi-
TUra MUNiciPal dE TErra alTa E SUaS SEcrETariaS, através da. abertura: 
12/09/2022, às 10:00hs. No site www.portaldecompraspublicas.com.br.

Protocolo: 844856
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE URUARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de UrUarÁ
aViso de LicitaÇÃo

Publica Pregão eletrônico Nº 9/2022-00035 Processo administrativo 
Nº 92022035. oBJETo: registro de preços para seleção de proposta mais 
vantajosa para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios, utensílios 
domésticos e materiais de limpeza para suprir a demanda das Secretarias e 
fundos Municipais da Prefeitura de Uruará, conforme condições, quantidades 
e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. data da abertura: 09 
de setembro de 2022. Horário 09 horas local: www.portaldecompraspublicas.
com.br. o edital encontra-se disponível no endereço rua 15 de novembro nº 
526, nos dias úteis, no horário das 08 às 12 horas e portal do TcM/Pa.

eXtrato da ata de reGistro de PreÇo
Processo: 920220031; espécie: ata de registro de Preço nº 20220031, re-
ferente ao Pregão eletrônico nº 9/2022-00031; objeto: registro de Preços 
para seleção de proposta mais vantajosa para futura e eventual aquisição de 
Kit de Enxoval para recém-nascido a serem distribuídos a usuárias dos servi-
ços socioeducativo para grávidas conforme condições; fornecedor: ValTEir 
PErEira dE SoUZa, no Valor Total: r$ 138.180,00(cento e Trinta e oito 
Mil, cento e oitenta reais).Vigência:12 meses, contados de 24/08/2022 à 
24/08/2023.

Protocolo: 844858
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE VIGIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de ViGia de NaZarÉ
eXtrato de coNtrato

eXtrato d0 4º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 008/2017-seMed; 
Prorrogação de Prazo; coNTraTaNTE: SEcrETaria MUNiciPal dE EdU-
caÇÃo dE ViGia dE NaZarÉ - Pa; cNPJ: 29.517.467/0001-85; coNTraTa-


