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..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PAU D’ARCO

.

aViso de LicitaÇÃo
2ª cHaMada

toMada de PreÇos Nº 001/2022PMPd
o Município de Pau d’arco, através setor de Licitação da PreFeitU-
ra MUNiciPaL de PaU d’arco - Pa, torna público que às  09:00 horas 
do dia 12 de agosto de 2022, fará realizar licitação na modalidade To-
Mada dE PrEÇoS, tipo menor preço Global, para coNTraTaÇÃo dE EM-
PrESa ESPEcialiZada EM SiNaliZaÇÃo Viária Para a coNclUSÃo a 
iMPlaNTaÇÃo dE cicloViaS No MUNicÍPio dE PaU d’arco rEfErENTE 
ao coNVÊNio 747833/2010, coNcEdENTE MiNiSTÉrio do dESENVol-
ViMENTo rEGioNal. de acordo com o que determina a legislação vigente, 
a realizar-se na sala de Sessão do Setor de licitação da PrEfEiTUra MU-
NiciPal dE PaU d’arco. o procedimento licitatório obedecerá ao disposto 
na lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, com as alterações posteriores que 
lhe foram introduzidas. o Edital e seus anexos encontram-se à disposição 
dos interessados Portal da Prefeitura na Url https://paudarco.pa.gov.br/
categoria/licitacoes/ e no Mural das licitações do TcM/Pa, a partir da pu-
blicação deste aviso.

PaU d’arco - Pa, 27 de julho de 2022.
cLeitoN HerMiNio dos saNtos
Presidente da comissão de licitação

Protocolo: 832759

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE RONDON DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de roNdoN do ParÁ
FUNdo MUNiciPaL de assistÊNcia sociaL

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo PreseNciaL Nº 9/2022-045 FMas

objeto: registro de preços visando futura contratação de empresa 
para o fornecimento de cestas básicas, de acordo com a lei Municipal nº 
682/2015 (Benefícios Eventuais) que visa atender as famílias carentes do 
município de rondon do Pará através da Secretaria Municipal de Promoção 
e assistência Social deste município. local: abertura: 09/08/2022 às 09:00 
horas (horário de Brasília-df). local: Sala da cPl/cEl - Prédio da PMrP.
o edital e anexos encontram-se a disposição na Sala da cPl no horário das 
08:00 às 14:00, nos sítios www.rondondopara.pa.gov.br e https://www.tcm.
pa.gov.br informações: 94-99205-6538 ou cplrondondopara@yahoo.com.br.

rondon do Pará, 25 de Julho de 2022
Joana darc P. s. alencar - Pregoeira

Protocolo: 832762
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA IZABEL DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNta iZaBeL do Para
PreGÃo eLetrÔNico  Nº 018/2022-PMsiP-seMds

a Prefeitura Municipal de santa izabel do Pará, torna publico que 
realizará licitação objetivando contratação de empresa especializada em 
serviços em SiNaliZaÇÃo HoriZoNTal E VErTical pelo período de 12 
(doze) meses, no Município de Santa izabel/Pa; sessao pública: 08 de 
agosto de 2022, às 14hs, horário de brasília, www.comprasnet.gov.br. edi-
tal disponível: endereço eletrônico: http://www.comprasnet.gov.br (uasg 
455288) e tcm pa – informações e-mail: pregoeiropmsip@gmail.com.

rosinaldo Ferreira de Freitas
PrEGoEiro cPl/PMSiP

Protocolo: 832400
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA MARIA DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNta Maria do ParÁ
eXtrato de terMo aditiVo 

esPÉcie: 8º Termo aditivo ao contrato Nº 20191208.  contratante: Pre-
feitura Municipal de Santa Maria do Pará/Pa cNPJ: 05.149.174/0001-34. 
contratado: Hospital filantrópico Venerável ordem Terceira de São fran-
cisco unidade Santa Maria do Pará, cnpj nº04.935.409/0002-31. objeto: 
Integrar o Hospital no Sistema Único de Saúde - SUS e Definir a Sua 

inserção em na rede regionalizada E Hierarquizada de ações e Serviços 
de Saúde, Visando Garantia da atenção da atenção integral a Saúde dos 
Municípios que integram a região de Saúde na qual o Mesmo Está inseri-
do, e Conforme Plano Operativo Definido entre as Partes, Parte Integrante 
deste convênio. Prorrogação do prazo da vigência contratual. fundamento 
legal: reger-se-á pelas normas gerais da lei nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993 e suas alterações. Vigência: 01/07/2022 a 30/12/2022. data de 
assinatura: 01/07/2022

Protocolo: 832764
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTARÉM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM
secretaria MUNiciPaL de UrBaNisMo e serViÇos PÚBLicos

Portaria Nº 023/2022/seMUrB
o secretário Municipal de Urbanismo e serviços Públicos, do Muni-
cípio 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 especializada para aquisição de combustível 
para abastecer veículos maquinas da SEMUrB. o Sr. álvaro Maia de Sou-
sa, Matrícula nº22932, lotado nesta Secretaria Municipal de Urbanismo e 
Serviços Públicos - SEMURB. ART. 2° Na ausência do fiscal, fica designado 
como fiscal substituto o Sr. João Lucas Passos Nascimento, Matrícula nº 
88411, lotado nesta Secretaria Municipal 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, 26 de julho de 2022-Jean 
Murilo Machado Marques - secretário Municipal de Urbanismo e 
serviços Públicos.

Protocolo: 832766

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM 
secretaria MUNiciPaL de iNFraestrUtUra 

ato aViso de LicitaÇÃo coNcorrÊNcia 
PÚBLica N° 005/2022 - seMiNFra 

objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Para a PaViMEN-
TaÇÃo da aV. doM frEdErico coSTa, ENTrE a rUa MariNGá E rUa 
c, NESTa cidadE dE SaNTarÉM-Pa. data da abertura: 26 de agosto de 
2022. Horário: 10:00 h. local: Sala de licitação (Nlcc) SEMiNfra. o edital 
poderá ser retirado do site da PMS - www.santarem.pa.gov.br. documen-
tação técnica poderão ser obtidos na SEMiNfra/Nlcc, no horário de 9:00 
h às 12:00h. informações e esclarecimentos através do e-mail: convenio.
seminfra@santarem.pa.gov.br. Santarém (Pa), 27 de Julho de 2022. 
ana Flávia Lopes Ferreira Presidente da comissão

Protocolo: 832767
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo doMiNGos do caPiM 
aVisos de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 00054/2022
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 a aQUiSiÇÃo dE UMa rETroEScaVa-
dEira EM aTENdiMENTo aS NEcESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal 
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 10/08/2022 às 08:00 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 srP Nº 00055/2022

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 EQUiPaMENToS aGrÍcolaS EM aTENdiMENTo aS NEcESSidadES da 
SEcrETaria dE adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS do MUNicÍPio dE SÃo 
doMiNGoS do caPiM/Pa. a data do recebimento e abertura das propos-
tas e documentos de habilitação será no dia 10/08/2022 às 14:00 horas 
no sistema comprasnet. o edital estará disponível nos sites:ttps://sao-
domingosdocapim.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) lo-
calizada 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.


