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- considerando a necessidade da manutenção e continuidade dos serviços 
de acompanhamento e fiscalização, sob pena de acarretar prejuízos à Admi-
nistração e ao interesse público, tendo em vista que agente público inicial-
mente investido na função de fiscal poderá, por diversos motivos, ter que 
se ausentar do serviço público ou, eventualmente, ser destituído da função. 
Fica designado para o presente Contrato como fiscal substituto o Eng. Saulo 
couto Sales, crEa/Pa 151659304-9, lotado nesta Secretaria Municipal de 
infraestrutura - SEMiNfra. arT. 4º Esta portaria produz efeito na data de 
sua publicação, revogada as demais disposições em contrário. rEGiSTrE-SE 
E PUBliQUE-SE, dÊ-SE ciÊNcia E cUMPra-SE.

Santarém, 12 de julho de 2021.
daNieL GUiMarÃes siMÕes

Secretário Municipal de infraestrutura
Protocolo: 679999

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM - seMsa
retiFicaÇÃo 

Errata de publicação da Portaria 093/2021 publicado no doE/Pa dia 08/07/2021, 
nº 34.631, pag. 130, protocolo 677658. nº artigo 1º oNde se LÊ: aureclei Go-
mes da Silva. Leia-se: aurecley Gomes da Silva. ficam mantidas inalteradas 
as demais disposições da Portaria 093/2021. Vânia Maria azevedo Portela - 
secretária Municipal de saúde/decreto nº 744/2021 - GaP/PMs.
aViso de reVoGaÇÃo da PUBLicaÇÃo da Portaria 088-2021seMsa.
o Município de Santarém, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde 
- SEMSa, torna público, para conhecimento dos interessados que a Portaria 
088/2021 que foi publicada no diário oficial- edição do dia 25/06/2021, nº 
34.621 e Protocolo: 672020, Página 106, está rEVoGada para todos os seus 
efeitos legais. Santarém/Pa,13 de julho de 2021. Vânia Maria azevedo Por-
tela - secretária Municipal de saúde/decreto nº 744/2021 - GaP/PMs

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM - seMsa
Portaria Nº 098/2021-seMsa

a Secretária Municipal de Saúde de Santarém no uso de suas atribuições 
legais, conferidas pela lei Municipal nº 19.135/2012 e pelo decreto nº 
744/2021 - GaP/PMS, de 22 de Março de 2021 e em cumprimento ao disposto 
no art. 67 da lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores,
dEcidE:
Art. 1º. Nomear o servidor abaixo designado como agente fiscalizadora dos 
contratos do Pregão Eletrônico nº 031/2021 e Processo administrativo nº 
074/2021, que trata da aquisição de Epi’s Para atenção Básica Pela Secreta-
ria Municipal de Saúde. - ivanildo da Silva floripes - Matrícula59457, cPf nº 
776.255.442-49 e rG: 4341594-Pc/Pa, Servidor da SEMSa; - Sandra regina 
Santos Gama - Matrícula 30723, cPf nº 439.679.142-91 e rG: 157642-Pc/
Pa, Servidora da SEMSa;
art. 2º. Esta portaria entra em vigor a contar da data de sua assinatura até 
quando for revogada está função.
art. 3º. Esta Portaria produz seus efeitos na data de sua publicação, revogada 
as disposições em contrário. registre-se, publique-se, dê-se ciência e cum-
pra-se. Santarém/Pa, de 12de Julho de 2021. Vânia Maria azevedo Porte-
la - secretária de saúde/decreto nº 744/2021 - GaP/PMs

Protocolo: 680001
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo doMiNGos do caPiM
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 00020/2021
o município de São domingos do capim através da pregoeira, torna públi-
co o processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico-SrP do tipo menor 
preço por item que versa sobre o rEGiSTro dE PrEÇoS Para fUTUra E 
EVENTUal aQUiSiÇÃo dE MaTErial PErMaNENTE, oBJETiVaNdo aTENdEr 
aS NEcESSidadES da PrEfEiTUra E dEMaiS SEcrETariaS do MUNicÍ-
Pio dE SÃo doMiNGoS do caPiM/Pa. a data do recebimento e abertura 
das propostas e documentos de habilitação será no dia 28/07/2021 às 09:00 
horas no sistema comprasnet. o edital estará disponível nos sites: https://
saodomingosdocapim.pa.gov.br/categoria/licitacoes/ e www.comprasnet.gov.
br e e-mail: licitacaosdc2021@gmail.com, e também poderá ser obtido no 
prédio da prefeitura, sala da comissão Permanente de licitações (cPl) loca-
lizada na av. dr. lauro Sodré, nº 206, centro, são domingos do capim/Pa, 
cEP: 68635-000, nos dias úteis, no horário de 07:00hs às 13:00hs a partir 
da data da publicação.

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 00038/2021
o município de São domingos do capim através da pregoeira, torna público o 
processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico-SrP do tipo menor preço 
por item que versa sobre o rEGiSTro dE PrEÇoS Para fUTUra E EVENTUal 
coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para forNEciMENTo dE GÊNEroS aliMENTÍ-
cioS EM aTENdiMENTo aS NEcESSidadES da PrEfEiTUra, SEcrETariaS 
dE fUNdoS aGrEGadoS ao MUNicÍPio dE Sao doMiNGoS do caPiM/Pa. 
a data do recebimento e abertura das propostas e documentos de habilita-
ção será no dia 27/07/2021 às 09:00 horas no sistema comprasnet. o edital 
estará disponível nos sites:https://saodomingosdocapim.pa.gov.br/categoria/
licitacoes/ e www.comprasnet.gov.br e e-mail: licitacaosdc2021@gmail.com, 
e também poderá ser obtido no prédio da prefeitura, sala da comissão Perma-
nente de licitações (cPl) localizada na av. dr. lauro Sodré, nº 206, centro, 
são domingos 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: 680007
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo MiGUeL do GUaMÁ
aVisos de HoMoLoGaÇÃo 

a Prefeitura Municipal de são Miguel do Guamá, resolve homologar em 
favor da Empresa: SEa Telecom ltda, cNPJ: 25.450.139/0001-68, valor to-
tal de r$ 86.140,80 (oitenta e seis mil, cento e quarenta reais e oitenta 
centavos), referente ao PrEGÃo ElETrÔNico Nº 015/2021, Processo ad-
ministrativo nº 00000108/21 que tem por objeto: contratação de empresa 
para fornecimento de link dedicado à rede mundial de computadores-internet 
banda larga ilimitada com iP público visando o atendimento das necessidades 
da Prefeitura Municipal, Secretarias e fundos municipais de São Miguel do 
Guamá/Pa. data da Homologação 12/07/2021.
a Prefeitura Municipal de são Miguel do Guamá, resolve homologar 
em favor da Empresa: r. r. Travassos comércio e Serviços ltda, cNPJ: 
09.397.926/0001-37, valor total de r$ 409.622,77 (quatrocentos e nove mil, 
seiscentos e vinte dois reais e setenta e sete centavos), referente ao PrEGÃo 
ElETrÔNico Nº 012/2021, Processo administrativo nº 00000108/21 que 
tem por objeto: contratação de empresa especializada em serviços de manu-
tenção de bombas submersíveis e moto - bombas centrífugas e manutenção 
dos equipamentos que compõem o sistema de abastecimento de água para 
atender as necessidades da Secretaria de infraestrutura do Município de São 
Miguel do Guamá/Pa. data da Homologação 13/07/2021. eduardo sampaio 
Gomes Leite - Prefeito.

aViso de ProrroGaÇÃo 
a Prefeitura Municipal de são Miguel do Guamá, torna público a prorro-
gação do Processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico SrP nº 025/2021, 
cujo objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços 
de coleta e transporte de resíduos urbanos (domiciliares, públicos e entulhos), 
bem como limpeza de bueiros, varrição, capina, e roçagem, para atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de infraestrutura de São Miguel do Gua-
má/PA, em virtude de retificações no termo de referência.  A sessão de rece-
bimento de propostas, análise e julgamento será em 27/07/2021 às 09:00 
horas, por meio do endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.
br, UaSG:.980551, Edital e anexos: https://www.saomigueldoguama.pa.gov.
br, Portal TcM/Pa, Email cPl: smg.pregao@gmail.com, diretoria de licitação, 
sito Praça licurgo Peixoto, 130, centro, horário de 08:00 às 12:00hs. eduardo 
sampaio Gomes Leite - Prefeito Municipal.

Protocolo: 680008
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE TERRA ALTA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de terra aLta
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 001/2021-sMs 
objeto: registro de Preços que objetiva a contratação de Empresa para o 
fornecimento de equipamentos de informática, para atender as necessidades 
da Secretaria Municipal de Saúde de Terra alta. abertura: 26/07/2021, às 
09h30min. local: www.comprasgovernamentais.gov.br. aquisição do Edital: 
Site d compras Públicas, Tcm/Pa e Portal da Transparência. elinaldo Matos 
da silva - Prefeito.

Protocolo: 680009
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE TERRA SANTA

.

MUNiciPio de terra saNta
toMada de PreÇo 00020/2021 

oBJETo: rEGiSTro dE PrEÇoS Para aQUiSiÇÃo dE cafÉ da MaNHÃ, laN-
cHES E SalGadoS dESTiNadoS a aTENdEr aS NEcESSidadES da PMTS E 
fUNdoS MUNiciPaiS. aBErTUra No dia 29/07/2021 aS 09:00 HS. QUal-
QUEr ESclarEciMENTo SoBrE o EdiTal SErá fEiTo PElo e-mail: licita-
caopmts@outlook.com ou pelo fone: (93) 3538-1149.

JeaNdersoN FerNaNdes BraNdÃo
PrESidENTE da clP

Protocolo: 680010

PreFeitUra MUNiciPaL de terra saNta-Pa
a P. M. T. S aViSa o caNcElaMENTo da T.P. Nº 00017/2021, PUBlicada No 
d.o.U. No dia 29/06/2021 Na SEÇÃo 3 PáGiNa 266 E No ioEPa TaMBÉM 
No dia 29/06/2021 coM aBErTUra PrEViSTa Para o dia 16/07/2021 ÀS 
09:00 HrS, QUE TiNHa coMo oBJETo: aQUiSiÇÃo dE GENEroS aliMEN-
TicioS dESTiNadoS a MErENda EScolar,dEVido a rEadEQUaÇÃo No 
QUaNTiTaTiVo doS ProdUToS, EM BrEVE ESTarEMoS rEPUBlicaNdo  
NoVo ProcESSo liciTaTÓrio.dEMaiS iNforMaÇÕES  PElo  EMail, lici-
TacaoPMTS@oUTlooK.coM oU PElo foNE (093)3538-1149.

Protocolo: 680011


