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PorTE EScolar Para aTENdEr oS alUNoS MaTricUladoS Na rEdE 
MUNiciPal dE ENSiNo (ESTadUal E MUNiciPal), do MUNicÍPio dE PaU 
d’arco/Pa. rESolVE, rEVoGar, o ProcESSo liciTaTÓrio Nº 9/2021-020 
- fME - SrP - ModalidadE PrEGÃo ElETrÔNico, com fulcro no art. 49, § 
3º da lei 8.666/93 (lei de licitações) e decreto federal 10.024/2019 (regu-
lamenta a licitação na modalidade Pregão na forma eletrônica...), e  demais 
alterações posteriores, em especial o “caput” do art. 49, lei 8.666/93. obs. 
o texto integral deste Termo será juntado aos autos processuais e estará dis-
ponível no Portal da Transparência da prefeitura, portal de compras Pública e 
no Mural da licitações do TcM.

Pau d’arco - Pa, 23 de fevereiro de 2022.
Leozany alves Pereira

Secretário Municipal de Educação
decreto nº 018/2021 - GPM/Pd

Protocolo: 764532

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PORTEL

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PorteL
PreGÃo eLetrÔNico Nº 001/2022  

Proc. adMiNistratiVo 01802001/22
a Prefeitura Municipal de Portel torna público aos interessados que reali-
zará licitação na modalidade PrEGÃo ElETrÔNico, tipo menor preço, regis-
tro de preço objetivando a futura e eventual contratação de empresa especia-
lizada na prestação de serviços de Exames laboratoriais, destinado a atender 
as demandas das Unidades de Saúde do Município de Portel/Pa. abertura: 
09/03/2022, às 09:30hs. a retirada do edital e seus anexos encontram-se 
disponíveis no Mural de licitações/TcM-Pa, www.portaldecompraspublicas.
com.br ou pelo site (www.portel.pa.gov.br). informações: E-mail: licitapor-
tel2021@gmail.com.

Maycon serrão Martins
Pregoeiro Municipal

Protocolo: 764563
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE RONDON DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de roNdoN do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 9/2022-013 PMrP
objeto: aquisição de 01 (um) trator de esteira para atender as necessidades 
da Prefeitura Municipal de rondon do Pará conforme convênio nº 07/2021-SE-
daP. abertura: 14/03/2022 às 09:00 horas (horário de Brasília-df). local: 
https://www.portaldecompraspublicas.com.br recebimento das propostas até 
às 08:59 horas do dia 14/03/2022.
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 / www.por-
taldecompraspublicas.com.br e https://www.tcm.pa.gov.br informações: 
94-99227-0575(Whatsapp) ou cplrondondopara@gmail.com ou cplrondon-
dopara@yahoo.com.br.

rondon do Pará, 22 de fevereiro de 2022
Joana darc P. s. alencar - Pregoeira

Protocolo: 764534
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNta BÁrBara do ParÁ/Pa
aViso de aNULaÇÃo do 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 0004/2022
o Município de santa bárbara do Pará, pelo princípio da oportunidade 
e conveniência, através da Pregoeira, torna pública a anulação do processo 
licitatório do Tipo Menor Preço, modo de disputa aberto que versa sobre o 
rEGiSTro dE PrEÇoS Para fUTUra E EVENTUal aQUiSiÇÃo dE coMBUS-
TÍVEiS oBJETiVaNdo aTENdEr aS dEMaNdaS da PrEfEiTUra, SEcrETa-
riaS E fUNdoS MUNiciPaiS dE SaNTa BárBara do Pará/Pa. Marcado para 
o dia 23/02/2022 às 09:00 horas em razão do ajuste no termo de referência.

Priscila spindola Franchi
Pregoeira Municipal

Protocolo: 764535
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA IZABEL DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNta iZaBeL do Para
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 001-2022-PMsiP

a Prefeitura Municipal de santa izabel do Pará, torna publico que rea-
lizará licitação na Modalidade Pregão Eletrônico-SrP, que tem como objeto o 
registro de Preços para aquisição de Gêneros alimentícios para atender ao 
Programa Nacional de Alimentação Escolar, a fim de atender as necessidades 
da Secretaria Municipal de Educação de Santa izabel do Pará; SESSao PÚBli-
ca: 10 de março de 2022, às 08:00hs, horário de Brasília, www.comprasnet.
gov.br. Edital disponível: Endereço eletrônico: http://www.comprasnet.gov.br 
(UASG 455288) e TCM PA – Informações e-mail: pregoeiropmsip@gmail.com.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNta iZaBeL do Para
PreGÃo eLetrÔNico Nº 002-2022-PMsiP

a Prefeitura Municipal de santa izabel do Pará, torna publico que reali-
zará licitação  na Modalidade Pregão Eletrônico, que tem como objeto aquisi-
ção de medicamentos de uso contínuo para atender a demanda da Secretaria 
Municipal de Saúde de Santa izabel do Pará; SESSao PÚBlica: 11 de março 
de 2022, às 08:00hs, horário de Brasília, www.comprasnet.gov.br. Edital dis-
ponível: 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: 764430
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA MARIA DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNta Maria do ParÁ
retiFicaÇÃo. 

a Prefeitura Municipal de santa Maria do Pará publica errata referente 
ao aviso de licitação Pregão eletrônico 002/2022, circulada no d.o.U seção 3 
pág. 224, terça-feira, 22 de fevereiro de 2022; doE/Pa pág. 108, terça-feira, 
22 de fevereiro de 2022 e diário do Pará Pág. B11, terça-feira, 22 de fevereiro 
de 2022, cujo objeto: registro de Preço para futura e Eventual aquisição de 
Gêneros alimentícios, objetivando atender as necessidades da Prefeitura Muni-
cipal,Secretarias e fundos Municipais de Santa Maria do Pará/Pa. oNde se LÊ: 
fica prorrogada a abertura das Propostas para o dia 28/03/2022 às 09:00h 
(Horário de Brasília), com base nos termos do princípio da conveniência e da 
oportunidade da administração pública. Leia-se: fica prorrogada a abertura 
das Propostas para o dia 10/03/2022 às 09:00h (Horário de Brasília), com 
base nos termos do princípio da conveniência e da oportunidade da adminis-
tração pública. carlos cleberson Ferreira da silva - Pregoeiro Municipal.

aVisos de LicitaÇÃo
a Prefeitura Municipal de santa Maria do Pará/Pa torna público a aber-
tura do Pregão Eletrônico nº 009/2022, para registro de Preço Para futura e 
eventual aquisição de Tubos de concreto armado e Blocos Vazados, Visando 
atender as necessidades da Secretaria Municipal de obras, Urbanismo e Sa-
neamento do Municipio de Santa Maria do Pará/Pa. a Sessão de recebimento 
de propostas, análise e julgamento será em 10 de março de 2022 por meio 
do endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br UaSG: 980531, 
às 14:00hs. Edital e anexos: www.comprasgovernamentais.gov.br UaSG: 
980531, Portal TcM/Pa, Setor de licitações: Praça da Matriz, Sala das licita-
ções, horário 08:00hs às 12:00hs, cplsntm@gmail.com. carlos cleberson 
Ferreira da silva - Pregoeiro Municipal.
a Prefeitura Municipal de santa Maria do Pará/Pa torna público a aber-
tura do Pregão Eletrônico nº 014/2022, para aquisição de Equipamentos e 
materiais Permanentes de acordo com a Emenda Parlamentar n° 81000792, 
Visando o atendimento das necessidades das Unidade básica de Saude Pedro 
Barros da Silva localizado na rua Vicente fernandes centro - Barrolandia, 
Unidade Basica de Saude raimundo Jose da costa localizado na Travessa 
Espirito Santo - Zona rural unidade da Saude da família do Jeju localizado no 
centro Vila Jeju, Unidade Saude da família de Taciateua, localizado Taciateua 
- Zona rural, Unidade Saude da família Joao rabelo localizado na rua Joao 
rabelo prox. Escola - Marambaia do Município de Santa Maria do Pará/Pa. a 
Sessão de recebimento de propostas, análise e julgamento será em 11 de 
março de 2022 por meio do endereço eletrônico www.comprasgovernamen-
tais.gov.br UaSG: 980531, às 09:00hs. Edital e anexos: www.comprasgover-
namentais.gov.br UaSG: 980531, Portal TcM/Pa, Setor de licitações: Praça 
da Matriz, Sala das licitações, horário 08:00hs às 12:00hs, cplsntm@gmail.
com. carlos cleberson Ferreira da silva - Pregoeiro Municipal.
a Prefeitura Municipal de santa Maria do Pará/Pa torna público a abertura 
do Pregão Eletrônico nº 016/2022, para aquisição de uma ambulância tipo a - 
Simples remoção Tipo furgoneta, de acordo com a Emenda 81600792, Visando 
atender as necessidades da Secretaria Municipal Saúde de Santa Maria do Pará. 
a Sessão de recebimento de propostas, análise e julgamento será em 11 de 
março de 2022 por meio do endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.
gov.br UaSG: 980531, às 14:00hs. Edital e anexos: www.comprasgovernamen-
tais.gov.br UaSG: 980531, Portal TcM/Pa, Setor de licitações: Praça da Matriz, 
Sala das licitações, horário 08:00hs às 12:00hs, cplsntm@gmail.com. carlos 
cleberson Ferreira da silva - Pregoeiro Municipal.

Protocolo: 764538


