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FUNdo MUNiciPaL de saÚde de roNdoN do ParÁ
retiFicaÇÃo de PUBLicaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 9/2022-039 FMs
Na publicação do ioEPa nº 35.022 de 27/06/2022, página 124 aViSo dE 
liciTaÇÃo - Onde se lê: abertura: 08/07/2022 às 09:00 horas (horário de 
Brasília-df). local: https://www.portaldecompraspublicas.com.br recebi-
mento das propostas até às 08:59 horas do dia 08/07/2022. Leia-se: aber-
tura: 12/07/2022 às 09:00 horas (horário de Brasília-df). local: https://
www.portaldecompraspublicas.com.br recebimento das propostas até às 
08:59 horas do dia 12/07/2022.

Protocolo: 821809
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA LUZIA DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNta LUZia do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo. toMada de PreÇos Nº 7/2022. 

Processo Nº 2.007/2022. 
objeto: contratação de Empresa Especializada Para o Serviço de recupe-
ração de 26.72 Km de Estradas Vicinais No Município de Santa luzia do 
Pará. Participantes: Firmas cadastradas ou que comprovem qualificação 
para tal até três dias antes do recebimento e abertura das propostas. data 
do recebimento e abertura dos documentos de habilitação e propostas: 
15/07/2022, às 10:00 horas no Prédio da Prefeitura Municipal de Santa 
luzia do Pará, sito à rua. av. castelo Branco, 635, Bairro: centro, Santa 
luzia do Pará.  Edital: Poderá ser obtido no endereço acima. ana carolina 
Barbosa costa - comissão Permanente de licitação- Presidente.

Protocolo: 821811
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA MARIA DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNta Maria do ParÁ/Pa
retiFicaÇÃo. 

Prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará publica errata referente ao avi-
so de adjudicação e Homologação referente a Tomada de Preços 2/2022-
00001, circulada no d.o.U seção 3 pág. 236, segunda-feira, 27 de junho 
de 2022; doE/Pa pág. 125, segunda-feira, 27 de junho de 2022 e diário 
do Pará Pág. B10, segunda-feira, 27 de junho de 2022, cujo objeto: con-
tratação de obra Para construção de 02 (duas) Quadras de areia Na Vila 
anapolina e na Vila Jeju, em conformidade co convênio nº 021/2021 cele-
brado Entre a Secretaria de Estado de Esporte e lazer - Seel e a Prefeitura 
Municipal de Santa Maria do Pará, de acordo com os Projetos, Planilhas 
orçamentárias e cronograma físico - finançeiros. ONDE SE LÊ: aviso de 
Homologação. LEIA-SE: aviso de adjudicação e Homologação.

aViso de ratiFicaÇÃo. disPeNsa Nº 7/2022-00011. 
rEcoNHEÇo a dispensa de licitação fundamentada no art. 24, inciso iV , 
da lei n.º 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas atualizações posteriores 
e em consonância com o parecer jurídico acostado aos autos, para a con-
tratação da(o) Tractorpa comercio de Peças e acessorios ltda, referente à 
aquisição emergencial da Transmissão da Motoniveladora caterpillar-120k 
Com número de identificação Cat0120kkkjap04396*, visando atender as 
demandas de recuperações de Estradas atingidas Pelas fortes chuvas Que 
comprometeram a infraestrutura viária das Vicinais ao Município de Santa 
Maria ao Pará, até a instauração de regular Processo licitatório. alcir costa 
da Silva - Prefeito Municipal.

Protocolo: 821813

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTANA DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtaNa do araGUaia - Pa
aViso de LicitaÇÃo

Processo LicitatÓrio N°077/2022
toMada de PreÇos Nº 004/2022/FMs

objeto: contratação de empresa especializada na área de construção civil, para a 
“Reforma da Maternidade Municipal Dr. João Carlos Ferreira” na sede do Município 
de Santana do araguaia - Pá, conforme convênio n°035/2022-SESPa.
abertura da sessão no dia 20/07/2022 ás 10h00min na sala da cPl no 
Prédio da PMSa.
cópia do Edital será obtida através do Portal da Transparência pmsara-
guaia.pa.gov.br/transparência, TcM - Pá.
duvidas e esclarecimentos através dos e-mails licitacaopmsa@gmail.com, cpl@pm-
saraguaia.pa.gov.br 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: 821820

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTARÉM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM secretaria MUNiciPaL 
de iNFraestrUtUra Portaria Nº 029/2022/NLcc/seMiNFra 

o Secretário Municipal de infraestrutura, do Município de Santarém 
- Pa, decreto 010/2021-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 
para coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Para coNSTrUÇÃo da 
PiSTa dE PaTiNS, No MUNicÍPio dE SaNTarÉM-Pa, a Eng.ª Sr.ª Josie 
Manuele Belo dos Santos, crEa 1518734618/Pa, lotada nesta Secretaria 
Municipal de infraestrutura - SEMiNfra. arT. 2º - fica designado para o 
presente Contrato como fiscal substituto o Eng.º Sr. Thales Augusto Santos 
do rosario, rN 041274128-8, lotado nesta Secretaria de infraestrutura. 
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, 28 de Junho de 2022. daNiEl 
GUiMarÃES SiMÕES Secretário Municipal de infraestrutura

Protocolo: 821815
PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM secretaria MUNiciPaL 
de iNFraestrUtUra Portaria Nº 030/2022/NLcc/seMiNFra 

o Secretário Municipal de infraestrutura, do Município de Santarém 
- Pa, decreto 010/2021-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 
para coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Para coNSTrUÇÃo da 
PiSTa dE PaTiNS, No MUNicÍPio dE SaNTarÉM-Pa, a Eng.ª Sr.ª Josie 
Manuele Belo dos Santos, crEa 1518734618/Pa, lotada nesta Secretaria 
Municipal de infraestrutura - SEMiNfra. arT. 2º - fica designado para 
o presente Contrato como fiscal substituto o Eng.º Sr. Luiz Henrique 
lemos Vieira, crEa 1517512409, lotado nesta Secretaria Municipal de 
infraestrutura - SEMiNfra. 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, 
28 de Junho de 2022. daNiEl GUiMarÃES SiMÕES Secretário Municipal 
de infraestrutura

Protocolo: 821816

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTARÉM NOVO

aViso de LicitaÇÃo
toMada de PreÇos Nº 004/2022 - Proc. adMiNistratiVo 

Nº 02306002/22 - Proc. LicitatÓrio Nº 2/2022-290601.
o Município de Santarém Novo, através do Prefeitura Municipal, torna público 
que às 09:00h do dia 21/07/2022, realizará licitação, Tomada de Preços, tipo 
menor, para a obtenção de proposta mais vantajosa para a administração, 
relativa a contratação de pessoa jurídica para execução indireta, por meio de 
empreitada global de mão de obra, materiais, equipamentos e ferramental 
necessários para coNSTrUÇÃo do coMPlEXo ESPorTiVo, No MUNicÍPio 
DE SANTARÉM NOVO-PA, através de Convênio 029/2022, firmado entre a Se-
cretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas e a Prefeitura 
Municipal de Santarém Novo, e conforme projetos, memoriais descritivos e 
planilhas orçamentárias, e de acordo com o presente Edital e seus anexos, a 
realizar-se na sala de reuniões do complexo administrativo da Prefeitura Mu-
nicipal de Santarém Novo. o Edital e seus anexos encontram-se à disposição 
dos interessados no endereço eletrônico: https://santaremnovo.pa.gov.br/ , 
no portal do GEo - oBraS / cidadão no site do TcM - Pa: https://www.tcm.
pa.gov.br/portaldojurisdicionado/sistema/geo-obras e no departamento de li-
citações da Prefeitura, na rua frei daniel Samarate, complexo administrativo, 
nº 128, centro, deste Município - cEP: 68.720-000, a partir da publicação 
deste aviso, no horário de expediente das 08:00hs às 12:00hs. informações: 
pmsn.licita@gmail.com.
Marcella de araújo Souza
Presidente cPl

Protocolo: 821818
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetroNico Nº 05/2022-FMe - Proc. adMiNistratiVo 
Nº 00605002/22 - Proc. LicitatÓrio Nº 9/2022-060502.

o Município de Santarém Novo, através do fundo Municipal de Educação, 
torna público que às 10:00h do dia 12/07/2022, realizará licitação, Pregão 
Eletrônico, tipo menor preço por item, para a aQUiSiÇÃo dE PolPaS dE 
frUTaS EM facE da coMPlEMENTaÇÃo doS iTENS fracaSSadoS Na 
cHaMada PÚBlica 001/2022-fME dESTiNadoS a MErENda EScolar 
doS alUNoS MaTricUladoS NaS EScolaS MUNiciPaiS da rEdE PÚ-
Blica dE ENSiNo, EM coNforMidadE coM o ProGraMa NacioNal dE 
aliMENTaÇÃo EScolar - PNaE, coNforME ESPEcificaÇÕES E QUaNTi-
dadES ESTiMadaS dEScriTaS No TErMo dE rEfErÊNcia, aNEXo i do 
EdiTal, a realizar-se na no endereço eletrônico: https://www.portalde-
compraspublicas.com.br/18/. a licitação obedecerá ao disposto na lei nº 
10.520/2002, decreto Nº 10.024, de 20 de Setembro de 2019, subsidiada 
pela lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. o Edital e seus ane-
xos encontram-se à disposição dos interessados no endereço eletrônico: 

X-X


