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modo de disputa aberto que versa sobre o registro de PreÇos Para 
fUtUra e eveNtUal aqUisiÇÃo de MedicaMeNto PsicotrÓPicos, 
objetivaNdo ateNder as Necessidades da secretaria MUNiciPal 
de saÚde do MUNicÍPio de saNta bárbara do Pará/Pa. Para o dia 
05/05/2022 às 09:00 horas em razão do princípio da conveniência e da 
oportunidade da administração pública.

Priscila spindola franchi
Pregoeira Municipal.

Protocolo: 788085
.
.

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 a 
abertura do Pregão eletrônico nº 013/2022, para registro de Preço Para 
futura e eventual aquisição de Medicamentos da farmácia básica obje-
tivando atender as necessidades da secretaria Municipal de saúde do 
Município de santa Maria do Pará/Pa. a sessão de recebimento de pro-
postas, análise e julgamento será em 04 de Maio de 2022 por meio do 
endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br Uasg: 980531, 
às 09:00hs. edital e anexos: www.comprasgovernamentais.gov.br Uasg: 
980531, Portal tcM/Pa, setor de licitações: Praça da Matriz, sala das lici-
tações, horário 08:00hs às 12:00hs, cplsntm@gmail.com. carlos cleber-
son ferreira da silva - Pregoeiro Municipal.

Protocolo: 788086
.
.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTARÉM
.

PREfEituRA MuNiciPAL DE sANtARéM - sEMsA
REtificAção 

Na de publicação da Portaria 037/2022, publicado no doe/Pa dia 
14/04/2022, nº 34.934, pag. 145, protocolo 785550. No artigo 1º oNDE sE Lê: 
titular: Manoel castro soares - Matrícula 89485, cPf: 118.982.314-43 e rg: 
6739505 ssP/Pa, servidor da seMsa. suplente: rosivan da silva - Matrícula 
60523, cPf nº 449.417.902-78 e rg nº 2475279 - ssP/Pa, servidor da seMsa. 
LEiA-sE: titular: rosivan da silva - Matrícula 60523, cPf nº 449.417.902-
78 e rg nº 2475279 - ssP/Pa, servidor da seMsa. suplente: Manoel cas-
tro soares - Matrícula 89485, cPf: 118.982.314-43 e rg: 6739505 ssP/
Pa, servidor da seMs. ficam mantidas inalteradas as demais disposições da 
Portaria 037/2022. vânia Maria Azevedo Portela - secretária Munici-
pal de saúde/Decreto nº 744/2021 - GAP/PMs.

Protocolo: 788087
.
.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTARÉM NOVO

DEcREto Nº 032/2022, DE 18 DE ABRiL DE 2022
dispõe sobre a ExoNERAção de DouGLAs ALAN DA siLvA do cargo 
comissionado de secretário Municipal de obras e infraestrutura da Prefei-
tura Municipal de santarém Novo/Pa e dá outras providências.
o PREfEito MuNiciPAL DE sANtARéM Novo/PA, no uso de suas 
atribuições que lhe são conferidas em lei:
DEcREtA:
art. 1º exonerar DouGLAs ALAN DA siLvA, matrícula nº 149587-6, do 
cargo comissionado de secretário Municipal de obras e infraestrutura da 
Prefeitura Municipal de santarém Novo/Pa, a contar de 18 de abril de 2022.
registre-se. PUbliqUe-se. cUMPra-se.
gabinete do Prefeito Municipal de santarém Novo - Pa, em 18 de abril de 2022.

tHiAGo REis PiMENtEL
Prefeito Municipal santarém Novo - Pa

Protocolo: 788088
.
.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO JOÃO DE PIRABAS
.

PREfEituRA MuNiciPAL DE são João DE PiRABAs
REtificAção

No Extrato do primeiro aditivo Nº20210170/2021, publicada no di-
ário Oficial do Estado n°34.917 em 01/04/2022, pag.113, Origem: onde 
se lê: Nos terMos do art. 57, iNciso ii, da lei federal N° 8.666/93. 
Leia-se: Nos terMos do art. 57, § 1° iNciso ii, da lei federal N° 
8.666/93.

Protocolo: 788089

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SAPUCAIA
.

tERMo DE HoMoLoGAção
PREGão ELEtRôNico - 003/PMs/2022

REsuLtADo DA HoMoLoGAção
item: 0001; descrição: locação de um Palco gel 16x12 para 03 (três) 
dias; quantidade:1; Unidade de fornecimento: Unidade; valor referên-
cia:  30.000,00; valor final: 29.000,00; valor total: 29.000,00; situação:  
Homologado em 18/04/2022 13:51:56 Por: WiltoN MiraNda de liMa; 
Nome da empresa: j N goMes eireli;
item: 0002; descrição: locação de som Pa de 48 para 03 (três) dias; 
quantidade: 1; Unidade de fornecimento: Unidade; valor referência: 
25.000,00; valor final: 24.200,00; valor total: 24.200,00; situação: Ho-
mologado em 18/04/2022 13:51:56 Por: WiltoN MiraNda de liMa; 
Nome da empresa: j N goMes eireli;
item: 0003; descrição: iluminação para show, com: 12 Movie bien; 20 
Pares de led 3v;
02 varas de canhão; 04 Mini blut com 04 lâmpadas pares; 01 Máqui-
na de fumaça dMx; 01 Mesa pirolete 2.000; 01 telão de led 4x3 me-
tros; quantidade: 1; Unidade de fornecimento: Unidade; valor referên-
cia: 12.000,00; valor final: 11.630,00; valor total: 11.630,00; situação: 
Homologado em 18/04/2022 13:51:56 Por: WiltoN MiraNda de liMa; 
Nome da empresa:j N goMes eireli.

WiLtoN MiRANDA DE LiMA
autoridade competente

Protocolo: 788090
.
.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TERRA SANTA
.

MuNicíPio DE tERRA sANtA - PARÁ
Extrato do 1º termo Aditivo do contrato nº 00008/22,origem P.E 
nº 2022/02. PMts contratada: N M de oliveira & cia ltda, valor: 
4.184.325,10 objeto: aqUisiÇÃo de coMbUstÍvel e gás. que entre si 
celebram o Município de terra santa. o presente termo de aditivo tem por 
objetivo reajustar os preços da  gasolina comum que foi de 7,54 para 8,29 
do Óleo diesel s10 que foi de 6,31 para 7,15 e do Óleo diesel s500 que 
foi de 5,73 para 6,68.
Extrato do 1º termo Aditivo do contrato nº 00009/22,origem P.E 
nº 2022/02. contratante fMe contratada: N M de oliveira & cia ltda, 
valor: 696.200,00 objeto: aqUisiÇÃo de coMbUstÍvel. que entre si ce-
lebram o Município de terra santa. o presente termo de aditivo tem por 
objetivo reajustar os preços da  gasolina comum que foi de 7,54 para 8,29 
do Óleo diesel s10 que foi de 6,31 para 7,15 e do Óleo diesel s500 que 
foi de 5,73 para 6,68.
Extrato do 1º termo Aditivo do  contrato nº 00010/22, origem P.E 
nº 2022/02. contratante fMas contratada: N M de oliveira & cia 
ltda, valor: 408.812,00 objeto: aqUisiÇÃo de coMbUstÍvel e gás. 
que entre si celebram o Município de terra santa. o presente termo de 
aditivo tem por objetivo reajustar os preços da  gasolina comum que foi 
de 7,54 para 8,29 do Óleo diesel s10 que foi de 6,31 para 7,15 e do Óleo 
diesel s500 que foi de 5,73 para 6,68.
Extrato do 1º termo Aditivo do  contrato nº 00011/22, origem P.E 
nº 2022/02. contratante fMMa contratada: N M de oliveira & cia 
ltda, valor: 156.089,78 objeto: aqUisiÇÃo de coMbUstÍvel e gás. 
que entre si celebram o Município de terra santa. o presente termo de 
aditivo tem por objetivo reajustar os preços da  gasolina comum que foi 
de 7,54 para 8,29 do Óleo diesel s10 que foi de 6,31 para 7,15 e do Óleo 
diesel s500 que foi de 5,73 para 6,68.
Extrato do 1º termo Aditivo do  contrato nº 00012/22, origem P.E 
nº 2022/02. contratante fMs contratada: N M de oliveira & cia ltda, 
valor: 748.350,60 objeto: aqUisiÇÃo de coMbUstÍvel e gás. que entre 
si celebram o Município de terra santa. o presente termo de aditivo tem 
por objetivo reajustar os preços da  gasolina comum que foi de 7,54 para 
8,29 do Óleo diesel s10 que foi de 6,31 para 7,15 e do Óleo diesel s500 
que foi de 5,73 para 6,68.
ExtRAto Do 1º tERMo ADitivo Do coNtRAto Nº 0240/2021 

origem coNcorreNcia nº 0000004/2021 PMts contratada:  rafael b. 
PicaNco,  objeto:Material de coNstrUÇÃo que entre si celebram o 
Município de terra santa. o presente termo de aditivo tem por objetivo 
reajustar em 25% a quantidade dos itens ganhos pela referida empresa.

odair José farias Albuquerque
Prefeito Municipal

Protocolo: 788091

MuNicíPio DE tERRA sANtA - PA
PREGão ELEtRoNico Nº 2022/10 

oBJEto: coNtrataÇÃo de eMPresa Para o forNeciMeNto de teci-
dos e arMariNHos destiNados À PMts e deMais fUNdos MUNici-
Pais. abertUra No dia 05/05/2022 as 09:00 Hs.regiMe de execUÇÃo 
iNdireta Por PreÇo UNitário, critÉrio de jUlgaMeNto: MeNor 


