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MUNicÍPio de PacaJÁ/PreFeitUra MUNiciPaL de PacaJÁ
aViso de reVoGaÇÃo Nº 05/2022-srP.

o Prefeito Municipal de Pacajá, exmo. sr. aNdrÉ rios de reZeNde, 
no uso das atribuições legais, com fundamento no artigo 49 da lei n° 
8.666/93, resolve rEVoGar em todos os seus termos, por interesse da 
administração, o processo licitatório tombado sob N° P.E-005/2022-SrP.
oBJETo: registro de preço para futura e eventual contratação de empresa 
para prestação de serviços em coffee breaks, coquetéis, lanches prontos e 
itens para preparação de lanches que serão servidos em eventos realizados 
pela Prefeitura Municipal, Secretarias e fundos Municipais de Pacajá-Pa.

Pacajá/Pa, 12 de maio de 2022
aNdrÉ rios de reZeNde

Prefeito Municipal
Protocolo: 799357

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PALESTINA DO PARÁ

.

aViso de LicitaÇÃo
o Município de Palestina do Pará comunica aos interessados que realiza-
rá no dia 27/05/2022 às 08h:30min (horário de Brasília), licitação na mo-
dalidade Pregão Eletrônico PE - 018/2022-PMPP SrP, tipo Menor Preço por 
item com objeto: registro de Preço para aquisição de Tubos de concreto 
armado para atender as necessidades do município de Palestina do Pará/
Pa. o edital estará disponível no sítio do www.portaldecompraspublicas.
com.br, Portal da Transparência (www.palestinadopara.pa.gov.br), Mural 
de licitações do TcM-Pa e pelo e-mail: cplpalestinadopara@hotmail.com.
o Município de Palestina do Pará comunica aos interessados que realizará 
no dia 27/05/2022 às 09h:40min (horário de Brasília), licitação na modalida-
de Pregão Eletrônico PE - 019/2022-fMS, tipo Menor Preço por item com ob-
jeto: contratação de Pessoa física/Pessoa Jurídica para prestação de serviços 
médicos (clinico geral - 20Hr/s) na Unidade Básica de Saúde Paulo roberto 
Pereira Marques - amaury, localizada no município de Palestina do Pará/Pa. 
o edital estará disponível no sítio do www.portaldecompraspublicas.com.br, 
Portal da Transparência (www.palestinadopara.pa.gov.br), Mural de licitações 
do TcM-Pa e pelo e-mail: cplpalestinadopara@hotmail.com.
o Município de Palestina do Pará comunica aos interessados que rea-
lizará no dia 27/05/2022 às 14h:30min (horário de Brasília), licitação na 
modalidade Pregão Eletrônico PE - 020/2022-PMPP SrP, tipo Menor Preço 
por item com objeto: registro de preço para fornecimento parcelado de 
computadores e impressora para o município de Palestina do Pará/Pa. o 
edital estará disponível no sítio do www.portaldecompraspublicas.com.br, 
Portal da Transparência (www.palestinadopara.pa.gov.br), Mural de licita-
ções do TcM-Pa e pelo e-mail: cplpalestinadopara@hotmail.com.

Maykon david costa Ferreira
Pregoeiro

Protocolo: 799360

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PAU D’ARCO

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PaU d´arco - Pa
eXtrato de terMo de HoMoLoGaÇÃo

termo de Homologação referente ao PreGÃo eLetrÔNico Nº 007/2022 
- PMPd - srP, Processo n° 011.2022, objeto. registro de preço visando fu-
tura e eventual contratação de empresa para o fornecimento de materiais 
de limpeza, utensílios e géneros alimentícios em geral perecíveis e não pe-
recíveis, para atender a Prefeitura Municipal e as Secretarias/fundos Mu-
nicipais de Pau d´arco - Pa, conforme Edital e seus anexos; Homologado 
as empresas: adSErV caSa E coNSTrUÇÃo lTda inscrita no cNPJ sob o 
nº 40.543.408/0001-45. como valor de r$ 96.085,24 (Noventa e Seis Mil 
e oitenta e cinco reais e Vinte e Quatro centavos), alEXaNdrE GoMES 
da SilVa 00504309200 inscrita no cNPJ sob o nº 44.724.476/0001-40. 
como valor de r$ 226.567,81 (duzentos e Vinte e Seis Mil e Quinhentos 
e Sessenta e Sete reais e oitenta e Um centavos), alEXoN dE J f Ma-
GalHaES - ME, inscrita no cNPJ sob o nº 14.847.216/0001 - 00, inscrita 
no cNPJ sob o nº 13.721.423/0001-42. como valor de r$ 5.630,80 (cinco 
Mil e Seiscentos e Trinta reais e oitenta centavos), darlU iNdÚSTria 
TÊXTil lTda, inscrita no cNPJ sob o nº 40.223.106/0001 - 79. como valor 
de r$ 1.041,60 (Um Mil e Quarenta e Um reais e Sessenta centavos), dr 
lioN loJa da SaUdE EirEli, inscrita no cNPJ sob o nº 24.176.120/0001 
- 02. como valor de r$ 138.287,15 (centro e Trinta e oito Mil e duzen-
tos e oitenta e Sete reais e Quinze centavos), frioSUl aliMENToS fa-
BricaÇÃo dE ProdUToS dE carNES EirEli, inscrita no cNPJ sob o nº 
30.851.206/0001-96. como valor de r$ 1.029.319,80 (Um Milhão e Vinte 
e Nove Mil e Trezentos e dezenove reais e oitenta centavos), Macro Pro-
dUToS E SErVicoS lTda inscrita no cNPJ sob o nº 23.384.022/0001-06. 
como valor de r$ 49.098,50 (Quarenta e Nove Mil e Noventa e oito reais 
e cinquenta centavos), VirTUE coMErcio lTda, inscrita no cNPJ sob o nº 
42.600.732/0001 - 62. como valor de r$ 104.593,60 (cento e Quatro Mil 

e Quinhentos e Noventa e Três reais e Sessenta centavos) e PaPEl arTE 
EirEli ME inscrita no cNPJ sob o nº 26.814.778/0001-28. como valor de 
r$ 882.024,06 (oitocentos e oitenta e dois Mil e Vinte e Quatro reais e 
Seis centavos), com Valor total da licitação r$ 2.532.647,76 (dois Milhões 
e Quinhentos e Trinta e dois Mil e Seiscentos e Quarenta e Sete reais e Se-
tenta e Seis Centavos). Pelo que HOMOLOGO o resultado final. Pau D´arco 
- Pa, 06/05/2022, FredsoN Pereira da siLVa - Prefeito Municipal.

eXtrato de ata de reGistro de PreÇos
ata de reGistro de PreÇo Nº a2022011 - PMPd 

origem: referente ao PreGÃo eLetrÔNico Nº 007/2022 - PMPd 
srP, Processo n° 007.2022. objeto. registro de preço visando futu-
ra e eventual contratação de empresa para o fornecimento de materiais 
de limpeza, utensílios e géneros alimentícios em geral perecíveis e não 
perecíveis, para atender a Prefeitura Municipal e as Secretarias/fundos 
Municipais de Pau d´arco - Pa, conforme Edital e seus anexos; as em-
presas: adSErV caSa E coNSTrUÇÃo lTda inscrita no cNPJ sob o nº 
40.543.408/0001-45. como valor de r$ 96.085,24 (Noventa e Seis Mil 
e oitenta e cinco reais e Vinte e Quatro centavos), alEXaNdrE GoMES 
da SilVa 00504309200 inscrita no cNPJ sob o nº 44.724.476/0001-40. 
como valor de r$ 226.567,81 (duzentos e Vinte e Seis Mil e Quinhentos 
e Sessenta e Sete reais e oitenta e Um centavos), alEXoN dE J f Ma-
GalHaES - ME, inscrita no cNPJ sob o nº 14.847.216/0001 - 00, inscrita 
no cNPJ sob o nº 13.721.423/0001-42. como valor de r$ 5.630,80 (cinco 
Mil e Seiscentos e Trinta reais e oitenta centavos), darlU iNdÚSTria 
TÊXTil lTda, inscrita no cNPJ sob o nº 40.223.106/0001 - 79. como valor 
de r$ 1.041,60 (Um Mil e Quarenta e Um reais e Sessenta centavos), dr 
lioN loJa da SaUdE EirEli, inscrita no cNPJ sob o nº 24.176.120/0001 
- 02. como valor de r$ 138.287,15 (centro e Trinta e oito Mil e duzen-
tos e oitenta e Sete reais e Quinze centavos), frioSUl aliMENToS fa-
BricaÇÃo dE ProdUToS dE carNES EirEli, inscrita no cNPJ sob o nº 
30.851.206/0001-96. como valor de r$ 1.029.319,80 (Um Milhão e Vinte 
e Nove Mil e Trezentos e dezenove reais e oitenta centavos), Macro Pro-
dUToS E SErViÇoS lTda inscrita no cNPJ sob o nº 23.384.022/0001-06. 
como valor de r$ 49.098,50 (Quarenta e Nove Mil e Noventa e oito reais 
e cinquenta centavos), VirTUE coMErcio lTda, inscrita no cNPJ sob o nº 
42.600.732/0001 - 62. como valor de r$ 104.593,60 (cento e Quatro Mil 
e Quinhentos e Noventa e Três reais e Sessenta centavos) e PaPEl arTE 
EirEli ME inscrita no cNPJ sob o nº 26.814.778/0001-28. como valor de 
r$ 882.024,06 (oitocentos e oitenta e dois Mil e Vinte e Quatro reais e 
Seis centavos), com Valor total da licitação r$ 2.532.647,76 (dois Milhões 
e Quinhentos e Trinta e dois Mil e Seiscentos e Quarenta e Sete reais e 
Setenta e Seis centavos). Órgão Gerenciador: Prefeitura Municipal. Vigên-
cia: 12 meses. assinatura: 10/05/2022. FredsoN Pereira da siLVa 
- Prefeito Municipal.

Pau d´arco - Pa, 17 de maio de 2022.
Prefeitura Municipal de Pau d´arco Pa

FredsoN Pereira da siLVa
Prefeita Municipal

Protocolo: 799361
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE REDENÇÃO

.

PreFeitUra MUNiciPaL de redeNÇÃo
eXtrato do editaL de NoMeaÇÃo Nº 001/2022

coNcUrso PÚBLico Nº 001/2020
o Município de redenção, estado do Pará, informa que na data de 
17 de maio de 2022, será publicado na integra o Edital de Nomeação nº 
001/2022, constando os nomes dos candidatos que foram nomeados e suas 
respectivas portarias, estando aptos para tomar posse no concurso Público 
nº 001/2020, realizado pelo instituto Bezerra Nelson lTda - iViN, c.N.P.J. 
nº 08.197.465/0001-96, nos seguintes sites: Prefeitura Municipal de re-
denção - PMr - www.redencao.pa.gov.br, Diário Oficial dos Muni-cípios do 
Pará  faMEP  Erro! a referência de hiperlink não é válida., instituto Bezerra 
Nelson - iViN - https: institutovicentenelson.com.br/ e câmara Municipal 
de redenção-Pa, nesta última conforme previsto no art. 74 da lei orgânica 
do Município de redenção. E para que não se alegue desconhecimento por 
quem de direito, é feito o presente Extrato. redenção-Pa, 16 de maio de 
2022. MarceLo FraNÇa BorGes - Prefeito Municipal.

Protocolo: 799362
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA MARIA DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNta Maria do ParÁ/Pa
aViso de LicitaÇÃo 

a Prefeitura Municipal de santa Maria do Pará/Pa torna público o 
Processo licitatório n° 2/2022-00001 que realizará no dia 03/06/2022 às 
09:00 h, na modalidade Tomada de preço. objeto: contratação de Serviço 
Para construção de 02(duas) Quadras de areia na Vila anapolina e na Vila 



104  diário oficial Nº 34.972 Terça-feira, 17 DE MAIO DE 2022

Jeju em conformidade ao convênio 021/2021 celebrado Entre a Secretaria 
de Estado de Esporte e lazer - Seel e a Prefeitura Municipal de Santa do 
Pará, objetivando atender as necessidades da Secretaria Municipal de cul-
tura, desporto e Turismo no Município de Santa Maria do Pará/Pa. a sessão 
de abertura será realizada na sala da comissão Permanente de licitação: 
Praça Matriz, sito: av. Santa Maria, nº 01 - centro - Santa Maria do Pará. o 
edital poderá ser consultado através do site https://santamaria.pa.gov.br/, 
https://www.tcm.pa.gov.br/ e Setor de licitações: Praça da Matriz, Sala 
das licitações, horário 08:00hs às 12:00hs, cplsntm@gmail.com. 
carlos cleberson Ferreira da silva - Presidente cPL.

Protocolo: 799366

.
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTANA DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtaNa do araGUaia - Pa
aViso de LicitaÇÃo

Processo LicitatÓrio N°049/2022
PreGÃo eLetrÔNico Nº 032/2022/srP/PMsa

objeto: registro de preços para futura e eventual contratação de empresa 
especializada para aquisição de pneus, câmaras de ar e protetores para 
máquinas, caminhões, tratores, carros, motos e ônibus escolar, para suprir 
as necessidades da Prefeitura Municipal de Santana do araguaia - Pá e 
suas Secretarias: Secretaria de infraestrutura e Transporte, Secretaria de 
obras e Serviços Públicos, Secretaria de agricultura, fundo Municipal de 
assistência Social, fundo Municipal de Meio ambiente e fundo Municipal 
de Educação - fUNdEB.
abertura no dia 30/05/2022 ás 10h01min.
cópia do Edital será obtida através do Portal da Transparência pmsaraguaia.
pa.gov.br/transparência, TcM - Pá, www.portaldecompraspublicas.com.br,
duvidas e esclarecimentos através do e-mail licitacaopmsa@gmail.com e 
na sala da cPl no Prédio da PMSa, das 8hs00min às 12hs00min

eduardo alves conti-Prefeito Municipal
Protocolo: 799369

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtaNa do araGUaia - Pa
aViso de LicitaÇÃo

Processo LicitatÓrio N°054/2022
PreGÃo eLetrÔNico Nº 034/2022/srP/PMsa

objeto: registro de preços para futura e eventual contratação de em-
presa especializada para prestação de serviços de borracharia em geral, 
para atender as necessidades da Prefeitura Municipal (Secretaria de ad-
ministração e seus departamentos, Secretaria de agricultura, Secretaria 
de infraestrutura e Transportes e Secretaria de obras e Serviços Públicos) 
fundo Municipal de assistência Social e fundo Municipal de Meio ambiente 
do Município de Santana do araguaia - Pá.
abertura no dia 31/05/2022 ás 08h01min.
cópia do Edital será obtida através do Portal da Transparência pmsaraguaia.
pa.gov.br/transparência, TcM - Pá, www.portaldecompraspublicas.com.br,
duvidas e esclarecimentos através do e-mail licitacaopmsa@gmail.com e 
na sala da cPl no Prédio da PMSa, das 8hs00min às 12hs00min

eduardo alves conti-Prefeito Municipal
Protocolo: 799372
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTARÉM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM - seMsa
aViso de sUsPeNsÃo 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 010/2022 - seMsa 
objeto contratação de Empresa Para o fornecimento e instalação de Equi-
pamentos Para o Hospital Municipal dr. alberto Tolentino Sotelo. Motivo do 
Evento de Suspensão: análise nas descritivas detalhada do objeto contidas 
no Termo de referência do Edital. a nova data da sessão pública será infor-
mada através dos mesmos meios de divulgação utilizados anteriormente. 
Gledson esmilly sousa Bentes - Pregoeiro.

Protocolo: 799367
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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 comis-
são de licitação, torna público a abertura da concorrência Pública, para 

obtenção da melhor proposta em razão da combinação dos critérios de 
menor valor da tarifa do serviço público a ser prestado.
concorrência Nº 3/2022-004-PMsda data de abertura: 17 de Junho 
de 2022. Horário: 08:00. objeto: contratação de empresa para constru-
ção do Hospital Municipal de São domingos do araguaia, conforme convê-
nio nº 26/2022, firmado entre a Secretaria de Estado de Saúde - SESPA e 
a Prefeitura Municipal de São domingos do araguaia-Pa. a minuta deste 
EdiTal, do contrato de concessão, Projeto Básico, Projetos Técnicos e 
demais documentos relativos a este processo de concessão, dentre eles as 
audiências públicas e a consulta pública estão disponíveis em www.saodo-
mingosdoaraguaia.pa.gov.br
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 expediente, 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 do-
mingos do araguaia - Pa, 17 de Maio de 2022.

JoaQUiM ceZÁrio Pereira JUNior
Presidente comissão Permanente de licitação

Protocolo: 799374
.
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE VITÓRIA DO XINGU

.

PreFeitUra MUNiciPaL de VitÓria do XiNGU
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo PreseNciaL srP Nº. 9/2022-033-FMe
oBJeto: contratação de empresa especializada em desenvolvimento de 
sistemas informatizados de gestão educacional aplicado exclusivamente 
ao setor público, para o fornecimento de licença de uso de software, ma-
nutenção evolutivas e corretivas, serviço de conversão de dados legado, 
serviço de capacitação, implantação, suporte e atendimento técnico de to-
dos aplicativos e módulos com o objetivo de formar o Sistema de registro 
de Preços da administração Pública Municipal, para contratações futuras. 
aBertUra: 30/05/2022, às 09:00 horas. LocaL P/ retirada e iN-
ForMaÇÕes: o Edital estará disponibilizado, na íntegra, no endereço ele-
trônico, www.vitoriadoxingu.pa.gov.br e também poderão ser lidos ou ob-
tidas cópias na sede do departamento de Suprimentos e Serviços, situado 
na avenida Manoel félix de farias s/n, Bairro centro, Vitória do Xingu/Pa, 
das 08:00 às 12:00 horas. Vitória do Xingu/Pa, 16/05/2022. Joaquim dos 
santos Mendes - Pregoeiro.

Protocolo: 799376
.

.

ParticULares
.

o sest seNat 
torna pública a abertura de processo seletivo para contratação e forma-
ção de cadastro reserva nacional para atuar em Paragominas/Pa.
Nutricionista –  Nº 711/22.
Psicólogo –  Nº 713/22.
instrutor de esporte e Lazer –  Nº 714/22.
Para mais informações, acesse o endereço eletrônico: http://www.sest-
senat.org.br/vagas, durante o período de inscrições,  que será de 17/05 a 
24/05/2022.
o processo seletivo terá as seguintes etapas: avaliação de conhecimentos 
específicos, avaliação documental e entrevista.

Protocolo: 799149

WeLtoN BorGes siLVa
cPF nº 724.916.042-72 

Torna público que recebeu da Secretaria de Estado de Meio ambiente e 
Sustentabilidade - SEMaS, a licença de operação - lo Nº 13453/2022, 
com validade até 04/05/2024 para desenvolver a atividade de Transporte 
de substâncias e produtos perigosos, localizada na av. central, s/n, Bairro 
Vila cruzeiro do Sul, itupiranga/Pa.

Protocolo: 799161

eU PatrÍcia siLVa Leite, 
ProPrietÁria do iMÓVeL rUraL deNoMiNado 

FaZeNda cristo rei 
localizada na zona rural do município de Paragominas - Pa, acesso pela 
Estrada da agresta, km 04, torna público que foi solicitado junto a Secre-
taria Municipal do Verde e Meio ambiente - SEMMa, a licença ambiental 
rural - lar, para a atividade de criação de bovinos.

Protocolo: 799162


