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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM

.

  PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo doMiNGos do caPiM
aViso de LicitaÇÃo

toMada de PreÇo Nº 2/2022-00001
o Município de São domingos do capim através da presidente da comissão 
Permanente de licitações, torna público a abertura de processo licitatório 
para a coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para SErViÇoS dE ENGENHaria E 
coNSTrUÇÃo ciVil, ViSaNdo a coNSTrUÇÃo dE UMa EScola dE 02 
SalaS dE aUla, localiZada Na coMUNidadE SÃo BENTo do JaBUTi-
caBa, ZoNa rUral, EM aTENdiMENTo a dEMaNda da SEcrETaria dE 
EdUcaÇÃo do MUNicÍPio dE SÃo doMiNGoS do caPiM/Pa, dE acordo 
coM ProJETo, MEMorial dEScriTiVo E PlaNilHaS orÇaMENTáriaS 
QUE SÃo ParTES iNSEParáVEiS dESSE EdiTal. a abertura será no dia 
07/07/2022 às 10:00 horas, na sala de reunião da comissão Permanente 
de licitação - cPl, situada na av. dr. lauro Sodré, nº 206, centro, São do-
mingos do capim/Pa, cEP: 68.635-000, visita técnica no dia 29/06/2022, 
com horário de saída às 08:00 horas do prédio da Prefeitura, o edital está 
disponível no site do TcM e na prefeitura municipal deste município das 
08h00min às 13h00min, de segunda a sexta-feira.

aViso de LicitaÇÃo
toMada de PreÇo Nº 2/2022-00002

o Município de São domingos do capim através da presidente da comissão 
Permanente de licitações, torna público a abertura de processo licitatório 
para a coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para SErViÇoS dE ENGENHaria E 
coNSTrUÇÃo ciVil, ViSaNdo a rEforMa E aMPliaÇÃo da EScola MU-
NiciPal fraNciSco MaciEl, localiZada Na coMUNidadE BElaZiNHa, 
ZoNa rUral, EM aTENdiMENTo a dEMaNda da SEcrETaria dE EdU-
caÇÃo do MUNicÍPio dE SÃo doMiNGoS do caPiM/Pa, dE acordo 
coM ProJETo, MEMorial dEScriTiVo E PlaNilHaS orÇaMENTáriaS 
QUE SÃo ParTES iNSEParáVEiS dESSE EdiTal. a abertura será no dia 
07/07/2022 às 14:00 horas, na sala de reunião da comissão permanente 
de licitação - cPl, situada na av. dr. lauro Sodré, nº 206, centro, São do-
mingos do capim/Pa, cEP: 68.635-000, visita técnica no dia 30/06/2022, 
com horário de saída às 08:00 horas do prédio da Prefeitura, o edital está 
disponível no site do TcM e na prefeitura municipal deste município das 
08h00min às 13h00min, de segunda a sexta-feira.
Maria JoSÉ BaSToS do aMaral
PrESidENTE da c.P.l.

Protocolo: 816329
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo MiGUeL
aViso de HoMoLoGaÇÃo

a Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá. resolve homologar em 
favor da empresa: rocha & rocha posto eco combustívies ltda, cnpj: 
25.211.604/0001-08, valor r$ 6.889.664,84 (seis milhões oitocentos e oi-
tenta e nove mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e oitenta e quatro 
centavos), referente ao pregão eletrônico srp nº 034/2022, processo ad-
ministrativo nº 00000075/22 que tem por objeto: registro de preços para 
aquisição de combustíveis e óleos lubrificantes, para atender as necessi-
dades da prefeitura, secretarias e fundo municipal de assistência social do 
município de são miguel do guamá/pa. .data da Homologação 20/06/2022.
Eduardo Sampaio Gomes leite
Prefeito Municipal

Protocolo: 816330
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo seBastiÃo da Boa Vista
resULtado de JULGaMeNto. toMada de PreÇos Nº 2/2022-004, 
objeto: contratação de Empresa de Engenharia para a Execução de Ser-
viços de revitalização da Praça da Matriz, Município de São Sebastião da 
Boa Vista - Estado do Pará, conforme convênio fdE nº 015/2022-SEPlad. 
adjudicado e Homologado para a empresa atcon Engenharia ltda, cNPJ nº 
40.419.922/0001-52, com o Valor Global de r$ 655,433,10 (seiscentos e 
cinquenta e cinco mil quatrocentos e trinta e três reais e dez centavos). 
licitação realizada pelo critério de Menor Preço Global. Suely Maria do So-
corro oliveira Monteiro. Presidente da cPl/SSBV.

Protocolo: 816331
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE TERRA ALTA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de terra aLta
aViso de toMada de PreÇo

toMada de PreÇo N° 001/2022-PMta
a Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura de Terra alta, torna Pú-
blico a ToMada dE PrEÇoS Nº. 001/2022-PMTa, a abertura será às 10:00 
horas do dia 07/07/2022. cujo objeto: rEforMa da EScola MUNici-
Pal roSSilda ViaNa, Na coMUNidadE ViSTa alEGrE. os interessados 
poderão retirar o Edital, no site terraaltalicitacao@gmail.com, TcM-Pa de 
segunda a sexta feira no horário de 08:00hs às 13:00hs. Eduardo Barbosa 
de lima-Presidente da cPl.
EliNaldo MaToS da SilVa
PrEfEiTo

Protocolo: 816332
PreFeitUra MUNiciPaL de terra aLta

aViso de LicitaÇÃo
a Prefeitura Municipal de Terra alta/Pa, comunica a quem faça interessar, 
que realizará licitação, modalidade: Pregão Eletrônico para registro de Pre-
ço - Tipo Menor Preço por item 002/2022-SMS-PE-SrP, objeto: rEGiSTro 
dE PrEÇoS Para aQUiSiÇÃo dE EQUiPaMENTo E MaTErial PErMaNENTE 
(HEMoGraMa) Para o aTENdiMENTo daS NEcESSidadES da SEcrETaria 
MUNiciPal dE SaÚdE dE TErra alTa-Pa, através da. abertura: 06/07/2022, 
às 10:00hs. No site www.portaldecompraspublicas.com.br

Protocolo: 816333
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE TOMÉ-AÇU

.

PreFeitUra MUNiciPaL de toMÉ-aÇU / Pa
aViso de reVoGaÇÃo de LicitaÇÃo

o Município de Tomé açu, amparado nos termos da lei federal 8.666/93, 
artigo 49, e Súmula nº 473 do STf, torna público a rEVoGaÇÃo do proces-
so licitatório na modalidade coNcorrÊNcia Nº 3/2022-1805001, cujo ob-
jeto é a contratação de empresa especializada em serviços de engenharia 
para execução de recuperação de 129,81 Km de estradas vicinais na zona 
rural do município de Tomé-açu / Pa. Tendo como princípio o interesse da 
administração, conveniência administrativa e da autotutela, para que se 
proceda a revisão da dotação orçamentária, bem como do Projeto Básico 
e demais anexos do Edital e posteriormente publicação da nova data do 
certame. data de revogação 15/06/2022. carlos antônio Vieira - Prefeito 
Municipal.

Protocolo: 816334
aViso de LicitaÇÃo

toMada de PreÇo Nº 2/2022-1406001
o município de Tomé açu torna público aos interessados que às 08:30h do 
dia 06/07/2022, realizará sessão pública na modalidade ToMada dE PrE-
Ço Nº 9/2022-1404001, tipo menor preço unitário, na sala da comissão 
Permanente de licitação, localizada na av. Três Poderes, 738, centro - To-
mé-açu-Pa, cujo objeto: contratação de empresa especializada em servi-
ços de engenharia para execução das obras de revitalização do prédio do 
Mercado Municipal, localizado na zona urbana do município de Tomé-açu / 
Pa. o Edital e seus anexos encontram-se disponíveis na sala de reuniões 
da cPl, no Mural de licitações/TcM/Pa e no site https://transparencia.
prefeituratomeacu.pa.gov.br

Protocolo: 816335
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE ULIANÓPOLIS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de ULiaNÓPoLis
toMada de PreÇo Nº 009/2022-PMU

contratação de Empresa de Especializada para revitalização do canteiro 
central da av. Presidente Vargas no Município de Ulianópolis-Pa. abertura 
da Sessão Sede PMU às 09:00hrs de 07/07/2022.
coNcorrENcia PUBlica Nº 002/2022-PMU
contratação de Empresa de Especializada para implantação do Projeto Básico 
do Sistema de abastecimento de água do Bairro Bela Vista no Município de 
Ulianópolis-Pa. abertura da Sessão Sede PMU às 09:00hrs de 25/07/2022.

coNcorreNcia PUBLica Nº 001/2022-FMMa
contratação de Empresa de Especializada para revitalização do Bosque Unil-
son Quinaip no Município de Ulianópolis-Pa. abertura da Sessão Sede PMU às 
09:00hrs de 26/07/2022. licitacao.ulianopolis@hotmail.com fone 98402-2429.
SoliMar SoUZa SilVa
Presidente da comissão de licitação

Protocolo: 816336


