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..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRAINHA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PraiNHa
aViso de LicitaÇÃo 

a Prefeitura Municipal de Prainha/Pá, torna público que se fará realizar o 
PrEGÃo ElETrÔNico (SrP) Nº 9/2022-180304, tipo menor preço por item, 
abertura dia 13/05/2022, às 10:00h min, horário local. objeto: contratação 
de empresa Especializada Em Execução de Projetos de Educação Em Saúde 
ambiental Voltada a Promoção da Saúde com Ênfase Na coleta Seletiva dos 
resíduos Sólidos do Município de Prainha/Pa, conforme Termo de convenio 
N°919751/2021 com a fundação Nacional de Saúde / fUNaSa, retirada do 
edital na Sala de licitação da Prefeitura Municipal de Prainha, situado na Pa 
419, Prainha / Jatuarana, km 01 - Bairro Jardim Planalto - Prainha - Pará, das 
08:00 as 12:00h e pelo e-mail:  licitaprh@gmail.com e https://www.prainha.
pa.gov.br e https://www.tcm.pa.gov.br/. abraão Pereira do Nascimento - 
secretário Municipal de saúde.

aViso de HoMoLoGaÇÃo 
a Prefeitura Municipal de Prainha/Pa resolve HoMoLoGar em favor 
da Empresa: JK Posto de combustiveis ltda, cNPJ: 31.094.082/0001-04, o 
valor de r$ 712.817,00 (setecentos e doze mil, oitocentos e dezessete reais); 
referente ao PrEGÃo PrESENcial Nº 9/2022-140302, Processo administra-
tivo nº 2022140302, que tem por objeto: contratação de Empresa Para for-
necimento Parcelado de combustível Tipo Óleo diesel S-10 Para o abaste-
cimento de Patrulha Mecanizada de Terraplenagem, Para realizar Serviços 
de restabelecimento de Trafegabilidade em 68,81km de Estradas Vicinais 
com a recuperação de Pontos críticos em áreas atingidas Por desastres 
Naturais No Município de Prainha através do convenio nº 014/2022- Se-
tran. davi Xavier de Moraes - Prefeito.

Protocolo: 791877
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRIMAVERA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PriMaVera
eXtrato de coNtrato 

coNtrato N° 20220320. Valor Global r$ 379.500,00 (trezentos e setenta 
e nove mil e quinhentos reais). contratado: Start locação de Máquinas e 
Serviços ltda, cnpj n° 27.479.602/0001-20. objeto: aquisição de Patrulha 
agrícola destinada a Secretaria Municipal de agricultura de Primavera/Pa, 
conforme convênio 910829/2021, celebrado Entre a Prefeitura Municipal de 
Primavera e o Ministerio do desenvolvimento regional - Mdr. origem: P.E n° 
9/2022-0003. Vigência: 30/03/2022 a 31/12/2022. Áureo Bezerra Gomes 
- Prefeito Municipal PMP/Pa.

Protocolo: 791875
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE RONDON DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de roNdoN do ParÁ
aViso de retiFicaÇÃo de PUBLicaÇÃo

Na publicação do IOEPA-Imprensa Oficial do Estado do Pará, Diário Oficial nº 
34.951, Páginas 155/156, TErMo dE HoMoloGaÇÃo - onde se lê: adriaNa 
aNdradE oliVEira - ordenadora de despesas do fMS Leia-se: adriaNa 
aNdradE oliVEira - Prefeita Municipal onde se lê: fundo Municipal de Saú-
de rondon do Pará Leia-se: fundo Municipal de Educação de rondon do Pará

eXtrato de coNtrato
coNcorrÊNcia Nº 3/2022-001 PMrP

objeto: contratação de empresa especializada para construção de pontes de 
concreto na zona rural do município de rondon do Pará conforme convênio nº 
046/2021 SETraN data de assinatura: 29/04/2022. contratante: Prefeitura Mu-
nicipal de rondon do Pará. contratada(o): TEcNica ENGENHaria lTda cNPJ: 
05.283.511/0001-81 contrato nº 20220291 Valor total r$ 4.285.270,98.

Protocolo: 791879
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA MARIA DO PARÁ

.

reFeitUra MUNiciPaL de saNta Maria do ParÁ
retiFicaÇÃo 

a Prefeitura Municipal de santa Maria do Pará publica errata referente 
ao aviso de Homologação E adjudicação da ToMada dE PrEÇo Nº 2/2021-
00004, circulada no d.o.U seção 3 pág. 230, quarta-feira, 01 de fevereiro de 

2022 e doE/Pa pág. 124, quarta-feira, 01 de fevereiro de 2022 e diário do 
Pará Pág. B10, quarta-feira,01 de fevereiro de 2022, cujo objeto: contratação 
de Empresa Para reforma da Praça Municipal de Santa Maria do Pará  em 
conformidade ao convênio de n° 900203/2020 Entre o Ministério do desen-
volvimento regional e a Prefeitura de Santa Maria do Pará/Pa. oNde se 
LÊ: aviso de Homologação. Leia-se: aviso de Homologação e adjudicação. 
carlos cleberson Ferreira da silva - Presidente da cPL.

Protocolo: 791882
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTANA DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtaNa do araGUaia - Pa
aViso de LicitaÇÃo

Processo LicitatÓrio N°020/2022
PreGÃo eLetrÔNico Nº 017/2022/srP/FMs

objeto: registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamen-
tos Hospitalar e farmácia Básica, materiais hospitalar, materiais de raio-x, 
material laboratorial, instrumental e insumos de odontologia, para suprir as 
necessidades do Hospital Municipal São francisco de assis, caPS, laboratório, 
Maternidade Municipal São francisco de assis, farmácia Básica, Postos de 
Saúde e demais Unidades de Saúde do fundo Municipal de Saúde de Santana 
do araguaia - Pá.
abertura no dia 16/05/2022 ás 10h00min.
cópia do Edital será obtida através do Portal da Transparência pmsaraguaia.
pa.gov.br/transparência, www.portaldecompraspublicas.com.br, TcM - Pá.
duvidas e esclarecimentos através do e-mail licitacaopmsa@gmail.com e na 
sala da cPl no Prédio da PMSa, das 8:00 às 12:00 horas.

Wryslhia Kelly de carvalho Ferreira conti
Secretaria Municipal de Saúde

Protocolo: 791889
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTARÉM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM
secretaria MUNiciPaL de traBaLHo e assistÊNcia sociaL

eXtrato de Portaria de PreGoeiro
Portaria Nº 026/2022-seMtras

a Secretária Municipal de Trabalho e assistência Social, Sra. orlESSaNdra 
aMaral SaNTaNa, conforme decreto nº450/2022, conferidas pela lei orgâ-
nica Municipal e em cumprimento ao disposto no art. 51 da lei nº 8.666/93 
e alterações posteriores. art. 1º. designar os servidores: cláUdia rEGiNa 
QUEiroZ rEiS e GiaNdrY dE SoUSa iMBiriBa, como Pregoeiros da Se-
cretaria Municipal de Trabalho e assistência Social. art. 2º - designar para 
atuar como auxiliar ou equipe de apoio dos pregoeiros nas licitações reali-
zadas na modalidade Pregão: diego Brenner Vasconcelos, Karina conceição 
Bentes Brelaz e riciane Noronha da rosa. art. 3º - os Pregoeiros designadas 
pela Portaria ficam autorizadas a requisitar junto aos setores da SEMTRAS, 
técnicos que auxiliem nos processos licitatórios, quando o objeto demandar 
conhecimentos específicos. Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Publique-se, regis-
tre-se, dê-se ciência e cumpra-se.

Protocolo: 791884
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo doMiNGos do araGUaia-Pa
aViso de LicitaÇÃo

o Município de são domingos do araguaia, por intermédio da comissão 
de licitação, torna público a abertura da seguinte concorrência Pública Para 
registro de Preços, tipo menor preço por item:
concorrência - SrP Nº 3/2022-003-PMSda data de abertura: 01 de Junho de 
2022. Horário: 08:00. objeto: Eventual contratação de empresa para locação 
de veículos e máquinas pesadas, atendendo as necessidades do município 
de São domingos do araguaia-pa. o Edital e seus anexos encontram-se à 
disposição dos interessados na sala da comissão de licitação, na rua acrísio 
Santos, s/n, centro, a partir da publicação deste aviso, no horário de expe-
diente, no site da Prefeitura de São domingos do araguaia, endereço: https://
saodomingosdoaraguaia.pa.gov.br/licitacao/ e no Portal do TcM-Pa - Mural de 
licitações. São domingos do araguaia - Pa, 29 de abril de 2022.

JoaQUiM ceZÁrio Pereira JUNior
Presidente comissão Permanente de licitação

Protocolo: 791892


