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do Hospital Municipal de Santarém, de acordo com a Proposta n° 917556/17-
002, da Secretaria Municipal de Saúde de Santarém - SEMSa. Titular: Samela 
da Silva araujo -Matrícula: 86031, cPf: 020.630.482-07 e rG: 6595122 - Pc/Pa. 
Servidora da SEMSA. Suplente: Debora Quezia Escócio de Almeida - Matrícula: 
89481, cPf: 015.561.062-70 e rG: 6725979 - 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, revoga-
das as disposições em contrário bem como a portaria nº 089/2020. registre-
se, publique-se, dê-se ciência e cumpra-se. Santarém/Pa, de 25 de fevereiro 
de 2022. Vânia Maria azevedo Portela - secretária Municipal de saú-
de/ decreto nº 744/2021 - GaP/PMs.

Protocolo: 768280

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM
secretaria MUNiciPaL de traBaLHo e assistÊNcia sociaL

eXtrato de Portaria de FiscaL de coNtrato
Portaria Nº 021 /2022-seMtras

a secretária Municipal de trabalho e assistência social, sra. celsa Maria 
Gomes de Brito silva, decreto nº 006/2021, de 01 de janeiro de 2021. rE-
SOLVE: Art. 1º - Designar os servidores para atuar como fiscais dos contratos 
em caráter permanente, celebrados entre a Secretaria Municipal de Trabalho e 
assistência Social e as Empresas que possuem o objeto: aquisição de Material 
de Expediente e didático, visando atender a Secretaria Municipal de Trabalho e 
assistência Social, conforme suas atribuições imediatas: Glaucya da Silva Mello 
fiori - divisão de Proteção Social Especial - Matricula Nº 83902; Marlen ribeiro 
rego - divisão de Proteção Social Básica Matricula: nº 72822; igor antônio Ba-
tista de oliveira - divisão de Planejamento. Matrícula: nº 87257.

Protocolo: 768273

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM 
secretaria MUNiciPaL de iNFraestrUtUra 

Portaria Nº 010/2022/NLcc/seMiNFra 
o secretário Municipal de infraestrutura, do Município de santarém - 
Pa, decreto 010/2021-GaP/PMs, no uso de suas atribuições legais e em 
cumprimento ao disposto no art. 67 da lei 8666/93 e alterações posteriores. 
Resolve: ART. 1º - Fica constituído como fiscal de contrato para contratação 
de empresa especializada para locação de caminhões e máquinas pesadas 
para atender as necessidades da Secretaria Municipal de infraestrutura - SE-
MiNfra, o Sr. lucas Queiroz reis, crEa 1516316118, Matrícula nº 83076, 
lotado nesta Secretaria Municipal de infraestrutura - SEMiNfra. arT. 2º - fica 
designado para o presente Contrato como fiscal substituto Sr. Elvis Portela 
de aguiar, assessor Técnico de Engenharia ii, decreto nº 103/2021-GaP/
PMS, lotado nesta Secretaria Municipal de infraestrutura. arT. 3º Esta porta-
ria 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, 22 de fevereiro de 2022. daNieL GUiMarÃes siMÕes secre-
tário Municipal de infraestrutura

Protocolo: 768275

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM
secretaria MUNiciPaL de traBaLHo e assistÊNcia sociaL

eXtrato de Portaria de FiscaL de coNtrato
Portaria Nº 020 /2022-seMtras

a secretária Municipal de trabalho e assistência social, sra. celsa Maria 
Gomes de Brito silva, decreto nº 006/2021, de 01 de janeiro de 2021. 
resoLVe: Art. 1º - Designar os servidores para atuar como fiscais dos con-
tratos celebrados entre a Secretaria Municipal de Trabalho e assistência Social 
e as Empresas que possuem o objeto; aquisição de material descartável, 
visando atender a Secretaria Municipal de Trabalho e assistência Social, con-
forme suas atribuições imediatas: Glaucya da Silva Mello fiori - divisão de 
Proteção Social Especial - Matricula Nº 83902; Suellen rejane duarte de frei-
tas - Seção de Proteção Social Especial - Matricula Nº 81489.

Protocolo: 768270

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM
secretaria MUNiciPaL de

UrBaNisMo e serViÇos PÚBLicos
Portaria Nº 010/2022/seMUrB

o secretário Municipal de Urbanismo e serviços Públicos, do Municí-
pio de santarém - Pa, decreto nº 013/2021-GaP/PMs, no uso de suas 
atribuições legais e em cumprimento ao disposto no art. 67 da lei 8666/93 e 
alterações posteriores. Resolve: Art. 1º - Fica constituído como fiscal de con-
trato de empresa para aquisição de sacos plásticos para lixo e sacos de rafia, 
para atender as necessidades da SEMUrB. o Sr. Eliomar amâncio da Silva, 
decreto 088/2021, lotado nesta Secretaria Municipal de Urbanismo e Serviços 
Públicos - SEMURB. ART. 2° Na ausência do fiscal, fica designado como fiscal 
substituto a alexandre rangel Sousa da Silva, chefe de divisão de limpeza 
de vias e drenagem, decreto nº085/2021 GaP/PMS, lotado nesta Secretaria 
Municipal de Urbanismo e Serviços Públicos - SEMUrB. arT. 3º 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, 07 de março de 2022-Jean Murilo Machado Marques - secre-
tário Municipal de Urbanismo e serviços Públicos.

Protocolo: 768267

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNto aNtÔNio do taUÁ
adesÃo de ata de reGistro de PreÇos Nº 002/2021

eXtrato do 1º terMo aditiVo 
ao coNtrato Nº 3006001/2021-PMsat

o objetivo do presente Termo aditivo, alterar o valor contratado do iTEM: 01, 
passando de r$ 332,50 (Trezentos e Trinta e dois reais e cinquenta centa-
vos) para r$ 415,62 (Quatrocentos e Quinze reais e Sessenta e dois centa-
vos) e a quantidade para um adicional de 1.875 Toneladas. com fundamento 
no art. 65, inciso i, alínea “b”, c/c inciso ii, § 1º da lei federal Nº 8.666/93 
e suas alterações, passando a integrar o contrato original e mantendo-se 
inalteradas as demais cláusulas contratuais.

Santo antônio do Tauá, 28 de dezembro de 2021
evandro corrêa da silva

Prefeito Municipal
Protocolo: 768281

PreFeitUra MUNiciPaL de saNto aNtÔNio do taUÁ
toMada de PreÇos Nº 2/0012021 - tP- PMsat-FMe

eXtrato do 1º terMo aditiVo 
ao coNtrato Nº 0110001/2021 - tP-PMsat/seMed

o objetivo do presente Termo aditivo, alterar os valores contratados dos lo-
TES: 04, 05 e 06, fica alterado o valor do loTE 04 - KM 23 de r$ 66.015,91 
(Sessenta e Seis Mil e Quinze reais e Noventa e Um centavos) para r$ 
82.519,90 (oitenta e dois Mil e Quinhentos e dezenove reais e Noventa cen-
tavos); loTE 05 - MaNoEl MarTiNo BENTES de r$ 62.007,63 (Sessenta e 
dois Mil e Sete reais e Sessenta e Três centavos) para r$ 77.509,53 (Setenta 
e Sete Mil e Quinhentos e Nove reais e cinquenta e Três centavos) e loTE 
06 - MarGarida BrUNo dE aVElar de r$ 68.990,37 (Sessenta e oito Mil e 
Novecentos e Noventa reais e Trinta e Sete centavos) para r$ 86.237,96 (oi-
tenta e Seis Mil e duzentos e Trinta e Sete reais e Noventa e Seis centavos). 
com fundamento no art. 65, inciso ii, alínea “b”, da lei federal Nº 8.666/93 
e suas alterações, passando a integrar o contrato original e mantendo-se 
inalteradas as demais cláusulas contratuais.

Santo antônio do Tauá, 01 de fevereiro de 2022
evandro corrêa da silva

Prefeito Municipal
Protocolo: 768283
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo doMiNGos do caPiM
aViso de aNULaÇÃo de 

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 0039/2021
o município de são domingos do capim/Pa, pelo princípio da oportunidade 
e conveniência, através da PrEGoEira torna público aos interessados a aNUlaÇÃo 
do pregão eletrônico nº 00039/2021, que versa sobre o rEGiSTro dE PrEÇoS 
Para fUTUra E EVENTUal coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada EM SEr-
ViÇoS dE locaÇÃo dE VEÍcUloS lEVES, PESadoS E flUViaiS, Para aTENdEr 
aS NEcESSidadES da SEcrETaria dE adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS E SEcrE-
Taria dE SaÚdE do MUNicÍPio dE SÃo doMiNGoS do caPiM/Pa.

Maria JosÉ Bastos do aMaraL
PrEGoEira

Protocolo: 768285
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO FÉLIX DO XINGU

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo FÉLiX do XiNGU - Pa
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico 006/2022 - srP
rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra E EVENTUal aQUiSiÇÃo dE PEÇaS, acES-
SÓrioS, fErraMENTaS, PNEUS E MaTErial PErMaNENTE Para MaNUTEN-
ÇÃo PrEVENTiVa E corrETiVa doS VEÍcUloS E MaQUiNaS PESadaS, Para 
aTENdEr aS NEcESSidadES daS SEcrETariaS: SEMoB e SEMUrB. abertura: 
21/03/2022 às 09 h30m. EdiTal: departamento de licitações na sede da Prefei-
tura no Endereço: avenida 22 de março nº. 915 - centro no horário das 7h30m 
às 12h00m. e-mails licitação.pmsfx@hotmail.com; https://www.portaldecom-
praspublicas.com.br/18/; https://www.sfxingu.pa.gov.br/web/.

Joao cLeBer de soUsa torres
Prefeito Municipal de São félix do Xingu

Protocolo: 768287


