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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 
JOÃO DE PIRABAS

.

.

OUTRAS MATÉRIAS
.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAO DE PIRABAS
CONCURSO PUBLICO N° 001/2015-PMSJP

EDITAL DE CONVOCAÇAO N° 001/2017. A Prefeitura 
Municipal de São João de Pirabas, Estado do Para, comunica 
que nesta data fez publicar o edital de Convocaçao n° 
001/2017-PMSJP/PA, convocando 11 candidatos classifi cados 
no concurso publica n° 001/2015-PMSJP/PA, realizado por esta 
Prefeitura. O teor completo do presente edital, contendo os 
nomes dos candidatos convocados esta disponível no Quadro 
de Avisos da Prefeitura e na pagina eletrônica do Diario Ofi cial 
da FAMEP (www.diariomunicipal.com.br/famep).

 Antonio Menezes Nascimento das Merces 
 Prefeito Municipal.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO

.

.

AVISO DE LICITAÇÃO
.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO
AVISO DE CHAMADA PÚBLICA para recebimento de proposta 
a fi m de atender os itens que serão usados na merenda escolar 
adquiridos pelo Programa de Agricultura Familiar. Data para 
recebimento: 27/01/2017 às 10:00.

AVISO DE TESTE DE ACEITABILIDADE dos produtos 
constantes na pauta da merenda escolar. Data: 27/01/2017 
às 15:00.

AVISOS DE LICITAÇÃO. PP 001/2017 - CPL/PMB/
SEMS. Objeto: aquisição de medicamentos, material técnico 
hospitalar, laboratorial e odontológico. Abertura: 30/01/2017 
às 08:00. PP 002/2017 - CPL/PMB/SEMS. Objeto: aquisição 
de combustível, óleos lubrifi cantes, graxas e cargas de gás 
liquefeito de petróleo. Abertura: 31/01/2017 às 08:00 
horas. PP 001/2017 - CPL/PMB/SEMED. Objeto: aquisição 
de combustível, óleos lubrifi cantes, graxas e cargas de gás 
liquefeito de petróleo. Abertura: 31/01/2017 às 11:00. PP 
001/2017 - CPL/PMB/SEMAD. Objeto: aquisição de combustível, 
óleos lubrifi cantes, graxas e cargas de gás liquefeito de 
petróleo. Abertura: 31/01/2017 às 14:30. PP 001/2017 - CPL/
PMB/ASSIST.SOCIAL. Objeto: aquisição de combustível, óleos 
lubrifi cantes, graxas e cargas de gás liquefeito de petróleo. 
Abertura: 31/01/2017 às 17:00. PP 003/2017 - CPL/PMB/
SEMS. Objeto: aquisição de material de consumo, permanente 
e serviços diversos. Abertura: 01/02/2017 às 08:00 horas. PP 
002/2017 - CPL/PMB/SEMED. Objeto: aquisição de material 
de consumo, permanente e serviços diversos. Abertura: 
01/02/2017 às 14:00 horas. PP 002/2017 - CPL/PMB/SEMAD. 
Objeto: aquisição de material de consumo, permanente e 
serviços diversos. Abertura: 02/02/2017 às 08:00 horas. 
PP 002/2017 - CPL/PMB/ASSIST.SOCIAL. Objeto: aquisição 
de material de consumo, permanente e serviços diversos. 
Abertura: 02/02/2017 às 14:00 horas. PP 003/2017 - CPL/
PMB/SEMED. Objeto: aquisição de produtos pertencentes à 
pauta da merenda escolar para o ano letivo de 2017. Abertura: 
03/02/2017 às 08:00 horas. PP 004/2017 - CPL/PMB/SEMED. 
Objeto: contratação de serviço de transporte escolar para o 
ano letivo de 2017. Abertura: 03/02/2017 às 15:00 horas. 
Os Editais encontram-se a disposição na sala da CPL da 
Prefeitura de Bonito/Pa, de Segunda a Sexta, das 08:00 
às 14:00. Valor R$ 100,00. Silvio Mauro Rodrigues Mota - 
Prefeito de Bonito/Pa.

Protocolo: 138582

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 
SEBASTIÃO DA BOA VISTA

.

.

DECRETO
.

DECRETO Nº 013/2017, DE 06 DE JANEIRO DE 2017.
DISPENSA, EM CARÁTER EMERGENCIAL, LICITAÇÃO PARA 
CONTRATAÇÃO DIRETA DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO 
DE MATERIAIS CONFORME ESPECIFICA E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA 
no Estado do Pará, no uso de suas atribuições que lhe são 
conferidas pela Lei Orgânica do Município, e especialmente, 
CONSIDERANDO que nos casos de emergência administrativa e 
fi nanceira, exige-se uma atuação imediata e urgente do poder 
público, sob pena da ocorrência de dano, em detrimento de 
pessoas ou de bens, e que as ações e serviços públicos essenciais 
não podem sofrer solução de continuidade, sob pena de causar 
prejuízos irreparáveis à população;
CONSIDERANDO que a realização de licitação ou processo seletivo, 
em qualquer modalidade, demanda tempo para o preparo, 
confecção e publicação de editais, abertura das propostas, 
julgamento e abertura de prazos para eventuais recursos e 
homologações, e que o inciso IV, do artigo 24 da Lei Federal nº 
8.666/1993 e suas alterações, que institui normas para licitações 
e contratos da Administração Pública, prevê que é dispensável 
a licitação: nos casos de emergência ou de calamidade pública, 
quando caracterizada urgência de atendimento de situação 
que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança 
de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, 
públicos ou particulares, e somente para os bens necessários 
ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para 
as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas 
no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos 
e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou 
calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos;
CONSIDERANDO que, mesmo com a edição da Instrução 
Normativa Nº 001/2016/TCM-PA, de 06 de outubro de 2016, 
pelo Egrégio Tribunal de Contas dos Municípios do Estado 
do Pará, que dispõe sobre os procedimentos administrativos 
vinculados à transição de Governo/Gestão, dos Chefes de 
Poderes Municipais, por ocasião da transmissão de mandato e 
dá outras providências, a gestão municipal de São Sebastião 
da Boa Vista, fi nalizada em dezembro/2016, não cumpriu as 
etapas previstas na referida Instrução Normativa para transição 
de mandato e, por consequência, impediu que a administração 
iniciada em janeiro de 2017 tivesse conhecimento dos problemas 
graves administrativos, especialmente nas áreas de saúde, 
abastecimento de água, limpeza urbana, serviços de iluminação 
urbana e de funcionamento da máquina pública em clara violação 
aos dispositivos constitucionais e legais aplicáveis à espécie;
CONSIDERANDO, o estado de precariedade da estrutura física 
e administrativa do Município, encontrado por esta Gestão, 
especialmente os prédios que abrigam escolas, secretárias, 
fundações e autarquias deste município;
CONSIDERANDO, por fi m, o que dispõe a Instrução Normativa 
nº 001/2013, de 05 de março de 2013, do Egrégio TCM/
PA em relação ao ato que decretar o estado de emergência 
administrativa e fi nanceira em Municípios paraenses;
DECRETA:
Art. 1º. Fica declarada Emergência Administrativa, com base na 
qual, se dispensa a licitação para a contratação ou aquisição dos 
seguintes serviços e materiais no âmbito da Administração do 
Município de São Sebastião da Boa Vista:
I- Fornecimento de equipamentos, materiais, medicamentos e 
serviços para a área de saúde;
II- Suprimentos de informática, material de expediente, higiene, 
limpeza e combustível para o regular funcionamento da máquina 
administrativa municipal;
III- Equipamentos e serviços para restabelecer o abastecimento 
de água e de serviços de iluminação pública;
IV- Passagens e fretes hidroviários para realização de serviços 
administrativos do município.
V- Reformas dos prédios da Prefeitura e Secretarias, postos de 
saúde, escolas e demais órgãos da administração municipal.
VI- Material de construção em geral, material elétrico, hidráulico 
e de pintura para atender a Prefeitura, Secretarias e demais 
órgãos municipais.
VII- Motores, bombas d’água e demais materiais para a sua 
manutenção.

VIII- Gêneros alimentícios em geral para atender a Prefeitura, 
Secretarias e demais órgãos municipais.
Art. 2º. A declaração de Emergência Administrativa vigorará até 
que se realize o procedimento licitatório adequado para tal fi m, 
no prazo máximo de 90 (noventa) dias.
Art. 3º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua assinatura.
São Sebastião da Boa Vista - PA, 06 de janeiro de 2017.

José Hilton Pinheiro de Lima
Prefeito de São Sebastião da Boa Vista
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PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SAPUCAIA

.

OUTRAS MATÉRIAS
.

RESUMO DE EDITAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA - PA.

ÓRGÃO: Secretaria Municipal de Administração e Finanças
PREGÃO PRESENCIAL SRP nº 002/2017/PMS
OBJETO: Contratação de empresa(s) especializada(s) para 
Fornecer Material de Expediente para Administração em Geral do 
Município de Sapucaia-PA.
Data de Recebimento e Abertura dos Invólucros: 01 /01/2017.
HORA e LOCAL: 15h30 (Quinze horas e trinta minutos), na Sala 
de Licitações da Prefeitura Municipal de Sapucaia, situada á rua 
Jasmim, nº 380, Centro.
O Edital poderá ser obtido no horário das 08h00 às 12h00 horas, 
de segunda à sexta-feira, na Sala de Licitações da Prefeitura, 
situada no endereço acima.
Outras informações pelo e-mail licitacoessapucaia@hotmail.com, 
ou na Sala de Licitações.

Sapucaia - PA, 18 de Janeiro de 2017.
JOÃO BATISTA PEREIRA DA SILVA

Pregoeiro
Protocolo: 138597
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PREFEITURA MUNICIPAL DE 
MARITUBA

.

AVISO DE LICITAÇÃO
.

MUNICIPIO DE MARITUBA
AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 001/2017-PP-
SRP-SEMADS-PMM. O Município de Marituba, Pará, através da 
Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, 
torna público que as 09hs00min do dia 31 de janeiro de 2017, 
fará realizar licitação na modalidade Pregão Presencial, sob o 
Sistema de Registro de Preços, do tipo Menor Preço por Item, para 
Registro de Preços Para Futura e Eventual Aquisição de Gêneros 
Alimentícios Perecíveis, Não Perecíveis e Hortifrutigranjeiros 
Destinados a Atender as Demandas da Secretaria Municipal 
de Assistência e Desenvolvimento Social de Marituba/PA. Os 
interessados poderão obter o texto integral do edital e todas 
as informações sobre a licitação na sala da Coordenadoria de 
Licitação e Contratos junto a Secretaria Municipal de Assistência 
e Desenvolvimento Social situada na Antônio Bezerra Falcão, 
518- Bairro: Centro- Marituba CEP: 67200-000, no horário de 
8:00 ás 14:00hs de segunda a sexta-feira. Valor do Edital R$ 
100,00 (Cem reais). Ord. de Despesas: Michele Begot Oliveira 
Bíscaro. 16.01.17.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE 
MEDICILÂNDIA

.

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA

AVISO DE LICITAÇÃO 
 PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2017

OBJETO: Seleção e contratação de empresas com o objetivo de 
formar o Sistema de Registro de Preços da Administração Pública 


