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PreGÃo PreseNciaL 9/2022-09/PMsda, tipo menor preço por iTEM: 
data de abertura: 31/03/2022, as 14h00min. objeto: contratação de pessoa 
jurídica especializada na prestação de serviços de  assessoria técnica para a 
recuperação de créditos e incrementos de receita no  Município de São domin-
gos do araguaia/Pa. o Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos in-
teressados na sala da comissão Permanente de licitação, na rua acrísio San-
tos, s/n centro, a partir da publicação deste aviso, no horário de expediente, 
no site da Prefeitura Municipal de São domingos do araguaia, no endereço: 
https://saodomingosdoaraguaia.pa.gov.br/ e no portal do TcM-Pa - Mural de 
licitações. São domingos do araguaia - Pa, 18 de março de 2022.

Janelma alves da silva-Pregoeira
Protocolo: 773297

MUNicÍPio de sÃo doMiNGos do araGUaia-ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo PreseNciaL Nº 9/2022-08/PMsda

o Município de são domingos do araguaia - Pa, através da Prefeitura 
Municipal, por intermédio da Pregoeira, torna público, a abertura do seguinte 
PrEGÃo PrESENcial 9/2022-08/PMSda, tipo menor preço por iTEM: data 
de abertura: 31/03/2022, as 09h00min. objeto: contratação de empresa 
para locação de veículos tipo ônibus para atender o transporte universitário do 
Municipio de São domingos do araguaia-Pa. o Edital e seus anexos encontram-
se à disposição dos interessados na sala da comissão Permanente de licitação, 
na rua acrísio Santos, s/n centro, a partir da publicação deste aviso, no horário 
de expediente, no site da Prefeitura Municipal de São domingos do araguaia, no 
endereço: https://saodomingosdoaraguaia.pa.gov.br/ e no portal do TcM-Pa - 
Mural de licitações. São domingos do araguaia - Pa, 18 de março de 2022.

Janelma alves da silva-Pregoeira
Protocolo: 773294
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM

.

  
PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo doMiNGos do caPiM

aVisos de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 00025/2022

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 SErViÇo dE 
locaÇÃo dE VEÍcUloS lEVES, PESadoS E flUViaiS, EM aTENdiMENTo a 
dEMaNda daS SEcrETariaS dE adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS E SEcrETa-
ria dE SaÚdE do MUNiciPio dE SÃo doMiNGoS do caPiM/Pa. a data do 
recebimento e abertura das propostas e documentos de habilitação será no 
dia 30/03/2022 às 08:00 horas no sistema comprasnet. o edital estará dispo-
nível 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 comissão Permanente de 
licitações (cPl) localizada na av. dr. lauro Sodré, nº 206, centro, São do-
mingos 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: 773300
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO FRANCISCO DO PARÁ

.

MUNicÍPio de sÃo FraNcisco do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo

UasG 980547 - PreGÃo eLetrÔNico 
Nº 011/2022-Pe-srP-PMsF-saÚde 

com objeto: formação de registro de Preços para futura e Eventual contra-
tação de Empresa especializada em reabilitação protética, mediante confec-
ção de Prótese dentária, de acordo com a portaria nº 668 de 01 de abril de 
2020, para atender as demandas dos usuários do Sistema Único de Saúde 
- SUS, do Município de São francisco do Pará. data de abertura: 31/03/2022 
às 08h30min, através do www.comprasnet.gov.br. o edital estará disponível 
no www.comprasnet.gov.br, site da Prefeitura e/ou Portal do TcM/Pa.

Patrícia silva chaves-Secretaria Municipal de Saúde
Protocolo: 773302
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO JOÃO DA PONTA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo JoÃo da PoNta
aViso de LicitaÇÃo

toMada de PreÇo Nº 2/2022-0001-PMsJP
Prefeitura Municipal de São João da Ponta/Pa torna pública a realização da To-
mada de Preço nº 2/2022-0001-PMSJP, cujo objeto é rEcUPEraÇÃo dE ES-

Trada ViciNal coM iMPlaNTaÇÃo dE BUEiroS ViSaNdo o EScoaMENTo 
da ProdUÇÃo local No MUNicÍPio dE SÃo JoÃo da PoNTa/Pa. data da 
abertura: 12/04/2022. Hora: 09h:00min. Edital disponível: no GEoBraS do 
TcM/Pa e no departamento de licitação da Prefeitura Municipal de São João 
da Ponta. Floriano de Jesus coelho. Prefeito Municipal.

Protocolo: 773305

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo MiGUeL do GUaMÁ/Pa
eXtrato de coNtrato

coNtrato Nº: 20220188  origem: PrEGÃo Nº 040/2021 contratante: PrE-
fEiTUra MUNiciPal dE SÃo MiGUEl do GUaMá contratada: coMUNiQUE 
EirEli oBJETo: contratação de empresa especializada no fornecimentos de 
serviços gráficos, objetivando atender as demandas das Secretarias, Fundos 
municipais da Prefeitura municipal de São Miguel do Guamá/Pa. Valor total: 
r$ 51.831,32 (cinquenta e um mil, oitocentos e trinta e um reais e trinta e 
dois centavos) Vigência: 17 de Janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022

eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº: 20221644   origem: PrEGÃo Nº 040/2021 contratante: fUN-
do dE dES. da EdUc. E Valor. do MaGiSTÉrio contratada: coMUNiQUE 
EirEli objeto: contratação de empresa especializada no fornecimentos de 
serviços gráficos, objetivando atender as demandas da Secretaria municipal 
de Educação-fundeb de São Miguel do Guamá/Pa. Valor total: r$ 552.090,10 
(quinhentos e cinquenta e dois mil, noventa reais e dez centavos) Vigência: 
23 de fevereiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022

eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº: 20220111  origem: PrEGÃo Nº 037/2021 contratante: fUN-
do MUNiciPal dE SaÚdE contratada: BalTaZar da SilVa fErNaNdES-EPP 
objeto: contratação de empresa para manutenção preventiva e corretiva com 
reposição de peças e recarga de gás em centrais de ar, objetivando atender as 
necessidades da Secretaria municipal de saúde de São Miguel do Guamá-Pa. 
Valor total: r$145.835,00 (cento e quarenta e cinco mil, oitocentos e trinta 
e cinco reais) Vigência: 10 de Janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022

eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº: 20220112  origem: PrEGÃo Nº 037/2021 contratante: fUN-
do MUNiciPal do MEio aMBiENTE contratada: BalTaZar da SilVa fEr-
NaNdES-EPP objeto: contratação de empresa para manutenção preventiva 
e corretiva com reposição de peças e recarga de gás em centrais de ar, obje-
tivando atender as necessidades da Secretaria municipal de Meio ambiente 
de São Miguel do Guamá-Pa Valor total: r$ 3.528,00 (três mil, quinhentos e 
vinte e oito reais) Vigência: 10 de Janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022

eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº: 20220113 origem: PrEGÃo Nº 037/2021 contratante: fUN-
do MUNiciPal do MEio aMBiENTE contratada: ParafrioS rEfriGEraÇÃo 
coMErcio E SErViÇoS lTda objeto: contratação de empresa para manu-
tenção preventiva e corretiva com reposição de peças e recarga de gás em 
centrais de ar, objetivando atender as necessidades da Secretaria municipal 
de Meio ambiente de São Miguel do Guamá-Pa. Valor total: r$ 210,00 (du-
zentos e dez reais) Vigência: 10 de Janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022

eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº: 20220114   oriGEM: PrEGÃo Nº 037/2021 contratante: 
fUNdo MUNiciPal dE EdUcaÇÃo contratada: BalTaZar da SilVa fErNaN-
dES-EPP objeto: contratação de empresa para manutenção preventiva e cor-
retiva com reposição de peças e recarga de gás em centrais de ar, objetivando 
atender as necessidades da Secretaria municipal de Educação de São Miguel do 
Guamá-Pa Valor total: r$ 47.848,00 (quarenta e sete mil, oitocentos e quarenta 
e oito reais) Vigência: 10 de Janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022

eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº: 20220115   origem: PrEGÃo Nº 037/2021 contratante: 
fUNdo MUNiciPal dE EdUcaÇÃo contratada: ParafrioS rEfriGEraÇÃo 
coMErcio E SErViÇoS lTda objeto: contratação de empresa para manu-
tenção preventiva e corretiva com reposição de peças e recarga de gás em 
centrais de ar, objetivando atender as necessidades da Secretaria municipal 
de Educação de São Miguel do Guamá-pá. Valor total: r$ 1.050,00 (um mil, 
cinquenta reais) Vigência: 10 de Janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022

eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº: 20220116  origem: PrEGÃo Nº 037/2021 contratante: fUN-
do MUNiciPal dE EdUcaÇÃo contratada: l l da SilVa EirEli objeto: con-
tratação de empresa para manutenção preventiva e corretiva com reposição 
de peças e recarga de gás em centrais de ar, objetivando atender as neces-
sidades da Secretaria Municipal de Educação de São Miguel do Guamá-Pa. 
Valor total: r$ 2.650,00 (dois mil, seiscentos e cinquenta reais) Vigência: 10 
de Janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022

eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº: 20220117   origem: PrEGÃo Nº 037/2021 contratante: fUN-
do dE dES. da EdUc. E Valor. do MaGiSTÉrio contratada: BalTaZar da 
SilVa fErNaNdES-EPP objeto: contratação de empresa para manutenção 
preventiva e corretiva com reposição de peças e recarga de gás em cen-
trais de ar, objetivando atender as necessidades da Secretaria Municipal de 
Educação(fundeb) de São Miguel do Guamá-Pa. Valor total: r$ 230.381,00 
(duzentos e trinta mil, trezentos e oitenta e um reais) Vigência: 10 de Janeiro 
de 2022 a 31 de dezembro de 2022

eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº: 20220118  origem: PrEGÃo Nº 037/2021 contratante: fUN-
do dE dES. da EdUc. E Valor. do MaGiSTÉrio contratada: ParafrioS 
rEfriGEraÇÃo coMErcio E SErViÇoS lTda objeto: contratação de em-
presa para manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças e re-


