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PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM - seMaP
aViso de LicitaÇÃo 

toMada de PreÇos Nº 005/2022-seMaP 
objeto: contratação de empresa especializada na construção de contenção ri-
p-rap, canaleta, dissipadores, calçada, Grama e Escadaria, na Vila de Boim, na 
região do lago Grande, no município de Santarém - convênio nº 162/2022-SE-
doP data de abertura: 03 de agosto de 2022 às 09h30m, na sala de reunião 
da Secretaria Municipal de agricultura e Pesca. o Edital poderá ser obtido pelo 
site: www.santarem.pa.gov.br ou através do e-mail licita.semap@hotmail.com. 
clauber roge de oliveira rocha - Presidente da cPL.

Protocolo: 829690

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM
secretaria MUNiciPaL de UrBaNisMo e serViÇos PÚBLicos

Portaria Nº 22/2022/seMUrB
o Secretário Municipal de Urbanismo e Serviços Públicos, do Município 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. art. 1º - institui a comissão Técnica Especial para que proceda 
a análise dos resultados dos trabalhos realizados pelas empresas que solici-
taram permissão junto ao Município de Santarém para realizar estudos, no 
PMi, Sob n° 001/2022 composta por: Sergio Gouvêa Melo, assessor Técnico 
de Engenharia ii, decreto nº087/2021, Walde Wilde Nunes de Matos Junior, 
chefe do Nucleo de Gestão e Planejamento do Saneamento Basico, decreto 
Nº 506/2022- GaP/, flavio ricardo costa Nascimento, chefe de divisão e Sa-
neamento, decreto nº 779/2021 Gap/PMS. 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, 15 
de julho de 2022-Jean Murilo Machado Marques - secretário Municipal 
de Urbanismo e serviços Públicos.

Protocolo: 829689
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM

.

aVisos de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 00051/2022

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 SErViÇo dE 
MaNUTENÇÃo PrEVENTiVa E corrETiVa dE EQUiPaMENTo odoNTolÓGi-
co EM aTENdiMENTo aS NEcESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal dE 
SaÚdE dE SÃo doMiNGoS do caPiM/Pa. a data do recebimento e abertura 
das propostas e documentos de habilitação será no dia 01/08/2022 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 pré-
dio 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 Nº 00053/2022

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 PrEÇo Para coNTraTa-
ÇÃo dE SErViÇo dE MaNUTENÇÃo PrEVENTiVa E corrETiVa coM for-
NEciMENTo dE PEÇaS, ViSaNdo a MaNUTENÇÃo doS oNiBUS EScolarES 
do MUNiciPio dE SÃo doMiNGoS do caPiM/Pa. a data do recebimento e 
abertura das propostas e documentos de habilitação será no dia 01/08/2022 
às 08:00 horas no sistema comprasnet. o edital estará disponível nos si-
tes:https://saodomingosdocapim.pa.gov.br/categoria/licitacoes/ e www.com-
prasnet.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 Nº 00059/2022

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 aQUiSiSÇao 
dE EQUiPaMENToS odoNToloGicoS E MaTErial PErMaNENTE odoNTo-
loGico, Para aTENdEr aS NEcESSidadES daS EQUiPES dE SaUdE BU-
cal (ESB) da SEcrETaria MUNiciPal dE SaUdE dE Sao doMiNGoS do 
caPiM/Pa. a data do recebimento e abertura das propostas e documentos de 
habilitação será no dia 02/08/2022 às 08:00 horas no sistema comprasnet. 
o edital estará disponível nos sites: https://saodomingosdocapim.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 co-
missão 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.

Maria Jose Bastos do aMaraL
PrEGoEira

Protocolo: 829692
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO FÉLIX DO XINGU

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo FÉLiX do XiNGU - Pa
aViso de LicitaÇÃo

coNcorrÊNcia PÚBLica Nº. 004/2022
iNfraESTrUTUra Viária UrBaNa - EXEcUÇÃo dE PaViMENTaÇÃo Blo-
QUETES SEXTaVado NoS BairroS SÃo fraNciSco, Solar daS áGUaS 
E diSTriTo da TaBoca ZoNa rUral coNforME coNVENio coM ESTado 
208/2022 conforme convenio com estado 028/2022. abertura: 22/08/2022 
às 08 h30m. EdiTal: departamento de licitações na sede da Prefeitura no 
Endereço: avenida 22 de março nº. 915 - centro no horário das 7h30m às 
12h00m. e-mails licitação.pmsfx@hotmail.com.

Joao cLeBer de soUsa torres
Prefeito Municipal de São félix do Xingu

Protocolo: 829693

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo FÉLiX do XiNGU - Pa
eXtrato de coNtrato

contrato n° 20220397 - PrEGÃo ElETrÔNico Nº 016/2022 - SrP - con-
tratante: PrEfEiTUra MUNiciPal dE SÃo fÉliX do XiNGU - contratado: 
SaNcHES TraNSPorTES EirEli EPP - objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa 
Para fUTUra E EVENTUal PrESTaÇÃo dE SErViÇoS dE liMPEZa, ESGo-
TaMENTo dE foSSa SÉPTica E locaÇÃo dE BaNHEiroS QUiMicoS, Para 
aTENdEr aS SEcrETariaS: SEMaPlaN, SEMaGoV, SEMfi, SEMTUr, SEMEl, 
SEMcUlT, SEMaGri, SEMUrB e SEMoB. Vigência: 14/07/2022 a 31/12/2022 
- Valor Global: r$ 53.120,00 (cinquenta e três mil, cento e vinte reais) - data 
da assinatura: 14/07/2022.

Joao cLeBer de soUsa torres
Prefeito Municipal de São félix do Xingu

Protocolo: 829694
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo MiGUeL do GUaMÁ/Pa
aViso de LicitaÇÃo

a PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo MiGUeL do GUaMÁ, torna público 
abertura de Processo licitatório do tipo menor preço por item, na modalidade 
Pregão Eletrônico SrP nº 032/2022, cujo objeto é a rEGiSTro dE PrEÇoS Para 
fUTUra E EVENTUal aQUiSiÇÃo dE EQUiPaMENToS dE rESGaTE, oBJETi-
VaNdo aTENdEr aS NEcESSidadES da dEfESa ciVil do MUNicÍPio dE SÃo 
MiGUEl do GUaMá/Pará. a abertura da sessão pública será em 01/08/22 às 
08:00 horas, por meio do endereço eletrônico Portal de compras do Governo 
federal https://www.gov.br/compras/pt-br, UaSG:.980551, Edital e anexos po-
derão ser obtidos nos seguintes endereços: https://www.saomigueldoguama.
pa.gov.br, Portal de compras do Governo federal https://www.gov.br/compras/
pt-br Portal TcM/Pa, Email cPl: smg.pregao@gmail.com, diretoria de licitação, 
sito Praça licurgo Peixoto, 130, centro, horário de 08:00 Às 12:00hs.

aViso de LicitaÇÃo
a PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo MiGUeL do GUaMÁ, torna públi-
co abertura de Processo licitatório do tipo menor preço por item, na modalida-
de Pregão Eletrônico SrP nº 038/2022, cujo objeto é a rEGiSTro dE PrEÇoS 
Para coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada EM forNEciMENTo dE 
rEcarGaS dE GaSES MEdiciNaiS (GáS oXiGÊNio E ar coMPriMido) Para 
aTENdEr aS NEcESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal dE SaÚdE dE SÃo 
MiGUEl do GUaMá/Pará. a abertura da sessão pública será em 01/08/22 às 
14:00 horas, por meio do endereço eletrônico Portal de compras do Governo 
federal https://www.gov.br/compras/pt-br, UaSG:.980551, Edital e anexos po-
derão ser obtidos nos seguintes endereços: https://www.saomigueldoguama.
pa.gov.br, Portal de compras do Governo federal https://www.gov.br/compras/
pt-br Portal TcM/Pa, Email cPl: smg.pregao@gmail.com, diretoria de licitação, 
sito Praça licurgo Peixoto, 130, centro, horário de 08:00 Às 12:00hs.

edUardo saMPaio GoMes Leite
Prefeito Municipal

Protocolo: 829697
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo seBastiÃo da Boa Vista
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 9/2022-012 
objeto: registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais para 
a manutenção da rede de iluminação pública do Município de São Sebastião 
da Boa Vista-Pa. a abertura será no dia 29/07/2022 às 9:30h, horário de 
Brasília. o Edital está disponível no sítio www.portaldecompraspublicas.com.
br.,https://pmssbv.pa.gov.br/portal-da-transparencia e https://www.tcm.pa.
gov.br/mural-de-licitacoes, informações no e-mail: pregoeirapmssbv@gmail.
com. Nelucy e silva de souza - Pregoeira Municipal.

Protocolo: 829700
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