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..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PAU D’ARCO

.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 006/2022-PMPd

a Prefeitura Municipal de Pau d’arco - Pa, por intermédio do setor de licita-
ção, torna público que, fará realizar licitação na modalidade Pregão Eletrônico 
tipo menor preço por item, objeto: rEGistro dE PrEÇos visaNdo fUtU-
ra coNtrataÇÃo dE EMPrEsa EsPEcialiZada forNEciMENto dE MatE-
riais dE coNstrUÇÃo Para atENdiMENto da PrEfEitUra MUNiciPal 
dE PaU d’arco/Pa E sUas sEcrEtarias/fUNdos No EXErcÍcio dE 2022, 
coNforME o tErMo dE rEfErENcia. data e horário do início da disputa: 
09:01 horas do dia 26/05/2022. de acordo com o que determina a legislação 
vigente, a realizar-se no Portal de compras Pública https://www.portalde-
compraspublicas.com.br. o procedimento licitatório obedecerá ao disposto na 
lei federal nº  10.520, de 17 de julho de 2002, do decreto nº 10.024, dE 20 
de setembro de 2019, lei nº 8.666/93 e demais legislação e suas alterações 
posteriores que lhe foram introduzidas. o Edital e seus anexos encontram-se 
à disposição dos interessados no Portal de compras Púbicas https://www.por-
taldecompraspublicas.com.br, Portal da Prefeitura na Url https://paudarco.
pa.gov.br/licitacoes-e-contratos/ e no Mural das licitações do tcM/Pa, ht-
tps://www.tcm.pa.gov.br a partir da publicação deste aviso.

PaU d’arco - Pa, 11 de Maio de 2022.
Fredson Pereira da silva-Prefeito Municipal

Protocolo: 797230
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE REDENÇÃO

.

PreFeitUra MUNiciPaL de redeNÇÃo
eXtrato da errata Nº 003/2022

editaL de resULtado deFiNitiVo de PerÍcia MÉdica Nº 001/2022
coNcUrso PÚBLico Nº 001/2020

o Município de redenção, estado do Pará, através da Prefeitura Municipal, 
publica nesta data de 12 de maio de 2022, a Errata nº 003/2022 referente 
ao concurso Público nº 001/2020, em razão da omissão do nome de 01 (um) 
candidato devidamente aprovado na Perícia Médica nº 001/2022 do concurso 
Público nº 001/2020, que por um lapso não foi relacionado no Edital Defini-
tivo, publicado em 05 de maio de 2022. E para que não se alegue desconhe-
cimento por quem de direito, é feito o presente Extrato. redenção-Pa, 11 de 
maio de 2022. MarceLo FraNÇa BorGes - Prefeito Municipal.

Protocolo: 797232
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE RURÓPOLIS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de rUrÓPoLis
aViso de LicitaÇÃo 

A Prefeitura Municipal de Rurópolis/Pa torna - se público que realizará 
licitação com cota reservada para Microempresas e Empresas de Pequeno 
Porte na Modalidade Pregão Eletrônico nº 014/2022PMr-PE-srP por registro 
de Preços do tipo Menor Preço Por item. cujo o objeto E: contratação de Em-
presa Especializada no fornecimento de Material de consumo (Gêneros ali-
mentícios Não Perecíveis, copa e cozinha, limpeza, Produto de Higienização, 
Material de Expediente e Escritório), visando satisfazer as Eventuais Necessi-
dades da secretaria Municipal de administração e Planejamento, do município 
de rurópolis/Pa. data da abertura 24/05/2022 Horário 09:00h será julgado 
o processo de licitação no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.
com.br. Para adquirir o edital nos meios eletrônicos  www.ruropolis.pa.gov.
br, www.tcm.pa.gov.br (mural de licitações), www.portaldecompraspublicas.
com.br. José edilson Machado Lima - Pregoeiro municipal.

eXtrato de coNtrato 
coNtrato Nº 001.110522. origem: dispensa Nº 018/2022-semecd. 
contratante: secretaria Municipal de educação e cultura - semecd. 
contratado: a c carvalho serviços, cNPJ nº 17.841.259/0001-68. objeto: 
Contratação de Empresa Especializada em Serviços Gráficos Para Confecção e 
reprodução de Material didático (apostilas de atividades Pedagógicas) a se-
rem Utilizados domiciliarmente Pelos alunos e Professores da rede Municipal 
de Educação de rurópolis/Pa. valor: r$ 21.108,00 (vinte e um mil, cento e 
oito reais), sobre os valores do efetivo recebimento dos pretendidos pelo con-
trato. Exercício: 2022 - secretaria Municipal de Educação e cultura - sEMEcd. 
12.361.0005.2.024 - Manutenção das atividades da sEMEcd 33.90.30.00 - 
Material de consumo 15001001 - fonte 15990000 - fonte. vigência: 11 de 
maio de 2022 a 13 de junho de 2022.  data da assinatura: 11 de maio de 
2022. aluizio r. costa Pires - Presidente da comissão de Licitação.

Protocolo: 797236
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNta BÁrBara do ParÁ
aViso de retiFicaÇÃo

A Prefeitura informa que no dia 06 de Maio de 2022 Diário Oficial do 
estado/ioePa na pag. 116, edição 34.961, por equívoco foram digitados 
alguns dados incorretos na toMada dE PrEÇo Nº 2/2022-0002, tiPo ME-
Nor PrEÇo GloBal para coNtrataÇÃo dE sErviÇos dE aMPliaÇÃo E 
rEforMa da UNidadE Básica dE saÚdE do PaU d’arco No MUNicÍPio 
dE saNta BárBara do Pará/Pa, dE acordo coM os ProJEtos, MEMo-
rial dEscritivo E PlaNilHas orÇaMENtárias onde se Lê: a sessão de 
recebimento de propostas, análise e julgamento será no dia 27 de Maio de 
2022, na rodovia augusto Meira filho, Km 17, s/Nº, cEP: 68.798-000, santa 
Bárbara do Pará, na sala de licitações as 09:00hs Leia-se: a sessão de 
recebimento de propostas, análise e julgamento será no dia 24 de Maio de 
2022, na rodovia augusto Meira filho, Km 17, s/Nº, cEP: 68.798-000, santa 
Bárbara do Pará, na sala de licitações as 09:00hs

aViso de retiFicaÇÃo
A Prefeitura informa que no dia 06 de Maio de 2022 no Diário Oficial do 
estado/ioePa na pag. 116, edição 34.961, por equívoco foram digitados 
alguns dados incorretos na toMada dE PrEÇo Nº 2/2022-0002, tiPo ME-
Nor PrEÇo GloBal para coNtrataÇÃo dE sErviÇos dE aMPliaÇÃo E 
rEforMa da UNidadE Básica dE saÚdE do PaU d’arco No MUNicÍPio 
dE saNta BárBara do Pará/Pa, dE acordo coM os ProJEtos, MEMo-
rial dEscritivo E PlaNilHas orÇaMENtárias onde se Lê: a sessão 
de recebimento de propostas, análise e julgamento será no dia 27 de Maio 
de 2022, na rodovia augusto Meira filho, Km 17, s/Nº, cEP: 68.798-000, 
santa Bárbara do Pará, na sala de licitações as 09:00hs Leia-se: a sessão 
de recebimento de propostas, análise e julgamento será no dia 24 de Maio de 
2022, na rodovia augusto Meira filho, Km 17, s/Nº, cEP: 68.798-000, santa 
Bárbara do Pará, na sala de licitações as 09:00hs

Queila Meireles Flores.-Presidente da cPl.
Protocolo: 797239
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA MARIA DO PARÁ

.

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

a Prefeitura Municipal de santa Maria do Pará/Pa torna público a aber-
tura do Pregão Eletrônico nº 018/2022, para registro de Preço Para futura 
e Eventual aquisição de recargas Em Botijões de Gás liquefeito de Petró-
leo - Glp 13kg e aquisição de vasilhame gás 13 Kg, objetivando atender as 
necessidades da Prefeitura, secretarias e fundos de santa Maria do Pará/Pa. 
a sessão de recebimento de propostas, análise e julgamento será em 24 de 
maio de 2021por meio do endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.
gov.br UasG: 980531, às 09:00hs. Edital e anexos: www.comprasgoverna-
mentais.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 aber-
tura do Pregão Eletrônico nº 025/2022, para registro de Preço Para futura e 
Eventual contratação de Empresa Para fornecimento de oxigênio Medicinal, 
Umificador, Máscara e Regulador de Oxigênio, Objetivando atender as necessi-
dades da secretaria Municipal de saude do Município de santa Maria do Pará/
Pa. a sessão de recebimento de propostas, análise e julgamento será em 24 
de maio de 2022 por meio do endereço eletrônico www.comprasgovernamen-
tais.gov.br UasG: 980531, às 14:00hs. 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.

retiFicaÇÃo
Prefeitura Municipal de santa Maria do Pará publica errata referente ao 
Extrato de Ratificação de Inexigibilidade nº 6/2022-00003, circulada no D.O.U 
seção 3 Pág. 305, sexta-feira, 18 de março de 2022; doE/Pa Pág. 144, sex-
ta-feira, 18 de março de 2022 e diário do Pará Pág. B13, sexta-feira, 18 de 
março de 2022, cujo objeto: contratação de serviços Médicos nas Especiali-
dades: cardiologista, clínico Geral, dermatologista, ortopedista, Psiquiatra e 
Ultrassonografista, Visando Atender as necessidades da Secretaria Municipal 
de saúde do Município de santa Maria do Pará/Pa. oNde se LÊ: considerando 
o que consta do processo administrativo que trata da contratação dos médi-
cos clara luiza da silva e silva; laudomiro soares de amorim Junior; luis 
rodrigo Pontes cidrão; Jose de Moraes filho; carmem Glória almeida Palheta 
Godino; Haissa ramilly dos santos favacho; rosa Maria de oliveira Barros; 
João Paulo de oliveira Barbosa; thayna silva cotrim e Nicole Guedes Barros. 
Leia-se: considerando o que consta do processo administrativo que trata da 
contratação dos médicos clara luiza da silva e silva; laudomiro soares de 
amorim Junior; luis rodrigo Pontes cidrão; Jose de Moraes filho; carmem 
Glória almeida Palheta Godino; Haissa ramilly dos santos favacho; João Pau-
lo de oliveira Barbosa; thayna silva cotrim e Nicole Guedes Barros. carlos 
cleberson Ferreira da silva - Presidente da cPL.


