
 diário oficial Nº 34.696  121 Segunda-feira, 13 DE SETEMBRO DE 2021

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtaNa do araGUaia - Pa
aViso de LicitaÇÃo

Processo LicitatÓrio N°102/2021
PreGÃo eLetrÔNico Nº 074/2021/ srP/FUNdeB

objeto: registro de preços para futura e eventual aquisição de combus-
tível, para suprir as necessidades do fUNdEB do Município de Santana do 
araguaia-Pa.  
abertura no dia 27/09/2021 ás 14h00min.
cópia do Edital será obtida através do Portal da Transparência pmsaraguaia.
pa.gov.br/transparência,www.portaldecompraspublicas.com.br, TcM - Pa.
duvidas e esclarecimentos através do e-mail licitacaopmsa@gmail.com, e 
na sala da cPl no Prédio da PMSa, das 8:00 às 12:00 horas.

advaldo rodrigues da silva
Pregoeiro

Protocolo: 703106

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SANTARÉM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM - seMsa
Portaria Nº 130/2021-seMsa

a secretária Municipal de saúde de santarém no uso de suas atribui-
ções 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 servidores com o fim específico de fiscalizar o contrato 
decorrente do Pregão Eletrônico nº 034/2021 e Processo administrativo 
nº083/2021que versam sobre aquisição de Equipamentos Para Hospi-
tal Municipal de Saúde de Santarém - recurso da Emenda Parlamentar 
17556.659000/1170-05,Pela Secretaria Municipal de Saúde de Santarém. 
Titular: Paula de Melo Piedade- Matrícula: 06143, cPf Nº 195.215.372-
72 e rG Nº3128018 - SSP/Pa. Servidora da SEMSa; Suplente: Mônica 
cristina correa carvalho - Matrícula: 52575, cPf Nº 439.864.042-87 e rG 
Nº1953005 - Pc/Pa. Servidora da SEMSa.
art. 2º. Esta portaria entra em vigor a contar da data de sua assinatura até 
quando for revogada esta função.
art. 3º. Esta Portaria produz seus efeitos na data de sua publicação, revo-
gada as disposições em contrário. registre-se, publique-se, dê-se ciência e 
cumpra-se. Santarém/Pa, de 02 de Setembro de 2021. Vânia Maria azevedo 
Portela - secretária Municipal de saúde/decreto nº 744/2021 - GaP/PMs.

Portaria Nº 131/2021 - seMsa
a secretária Municipal de saúde de santarém no uso de suas atribui-
ções legais, conferidas pela lei Municipal nº 19.135/2012 e pelo pelo de-
creto nº 744/2021 - GaB/PMS, de 22 de Março de 2021e em cumprimento 
ao disposto no art. 67 da lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores,
decide:
Art. 1º. Nomear os servidor abaixo designado como agente fiscalizador dos 
contratos referentes a prestação de serviços ambulatoriais de nefrologia 
e hemodiálisepara a Secretária Municipal de Saúde de Santarém. Titular: 
aureclei Gomes da Silva - Matrícula 70925, cPf sob o n° 587.407.322-15 
e rG n° 3040406 - SSP/Pa, Servidor da SEMSa.  Suplente: Valter Pinheiro 
Sinimbu - Matrícula 30851, cPf sob o n° 063.411.192-68 e rG n° 6106981 
- SSP/Pa, Servidor 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, re-
vogadas as disposições em contrário bem como a Portaria nº 094/2020, 
publicada dia 03/12/2020 no Diário Oficial nº 34.425, pág. 99, protocolo 
608263. registre-se, publique-se, dê-se ciência e cumpra-se. Santarém/
Pa, de 10 de setembro de 2021. Vânia Maria azevedo Portela - secretaria 
Municipal de saúde/decreto nº 744/2021 - GaP/PMs de 22/03/2021.

PortariaNº132/2021
a secretária Municipal de saúde de santarém no uso de suas atribui-
ções legais, conferidas pela lei Municipal nº 19.135/2012 e pelo decreto 
nº 744/2021GaB/PMS, de 22 de Março de 2021 e em cumprimento ao 
disposto no art.67 da lei nº 8.666/93e alteraçõesposteriores,
decide:
Art.1º. Nomear os servidores abaixo designados como agentes fiscaliza-
dores dos contratos referentes ao centro de atenção Psicossocial infanto 
Juvenil, da Secretaria Municipal de Saúde de Santarém. Titular - Sima-
ra cristina liberal freitas - Matrícula: 63995 cPf: 802.631.512-04 rG: 
4411460, Servidora Efetiva, caPS-i; Suplente: Vilma Guimarães Esteves 
- Matrícula: 80400, cPf nº 753.159.633-49 e rG 356095956 rG SEGUP 
Ma, Servidora Temporária, caPS-i.
art.2º. Esta portaria entra em vigor a contar da data de sua assinatura até 
quandofor revogada estáfunção.
art.3º. Esta Portaria produz seus efeitos na data de sua publicação,revoga-
daas disposições emcontrário. registre-se,publique-se,dê-seciênciaecum-
pra-se. Santarém/Pa,de10desetembro de2021. Vânia Maria azevedo 
Portela - secretaria Municipal de saúde/decretonº744/2021-GaP/
PMsde22/03/2021.

Protocolo: 703102

..

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SANTARÉM NOVO

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM NoVo
aVisos de LicitaÇÃo

a Prefeitura Municipal de santarém Novo, torna público aos interessados 
que realizará licitação na modalidade Pregão, tipo menor preço, conforme 
informações seguintes:

PreGÃo eLetrÔNico Nº 012/2021
Tipo menor preço, objetivando o registro de preços para aquisição de ma-
terial de higiene e limpeza destinados a suprir as necessidades da Prefeitu-
ra Municipal de Santarém Novo e suas Secretarias. abertura: 23/09/2021, 
às 10:00hs.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 013/2021 
Tipo menor preço objetivando o registro de preço para aquisição de mate-
riais técnicos e insumos hospitalares, destinados a suprir as necessidades 
das unidades de saúde de Santarém Novo/Pa. abertura: 24/09/2021, às 
10:00hs.
a retirada dos editais e seus anexos encontram-se disponíveis na Sala 
de licitações, sito a rua frei daniel de Samarate, 128, centro, Santarém 
Novo/Pa, no horário de 08:00 às 13:00h, de segunda a sexta, ou pelo site 
(https://santaremnovo.pa.gov.br) e no portal do compras Públicas (ht-
tps://www.portaldecompraspublicas.com.br). informações: E-mail: pmsn.
licita@gmail.com. - thiago reis Pimentel - Prefeito Municipal.

Protocolo: 703104
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PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo doMiNGos do caPiM
aViso de LicitaÇÃo deserto 

PreGÃo PreseNciaL Nº 9/2021-00046
o Município de são domingos do capim através do Pregoeiro, torna pú-
blico que o processo administrativo de licitação, na modalidade de Pregão Pre-
sencial que versa sobre o rEGiSTro dE PrEÇoS Para fUTUra E EVENTUal 
aQUiSiÇÃo dE TUBoS E oUTroS MaTEriaiS dE coNcrETo PrÉ-Moldado, 
ViSaNdo aTENdEr aS NEcESSidadES da SEcrETaria dE adMiNiSTra-
ÇÃo E fiNaNÇaS do MUNicÍPio dE SÃo doMiNGoS do caPiM/Pa.
cujo a abertura ocorreu no dia 02/09/2021 às 10:00hs, na sala de reunião 
da comissão Permanente de licitação - cPl, situada na av. dr. lauro So-
dré, nº 206, bairro centro, nesta cidade, cEP: 68.635-000. foi dEclara-
do dESErTo pela falta de interessados em participar do certame.

FaBio JUNior carVaLHo de LiMa 
PrEGoEiro

daTa 08/09/2021
Protocolo: 703111
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PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO FÉLIX DO XINGU

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo FÉLiX do XiNGU - Pa
eXtrato de terMo aditiVo

Primeiro aditivo ao contrato Nº 20210001, que objetiva a alteração 
contratual no valor de r$ 2.490,500,00 (dois milhões, quatrocentos e no-
venta mil e quinhentos reais), nos termos da claUSUla oiTaVa, § 1º e § 
2º da aTa de rEGiSTro de PrEÇoS nº. 20210001, passando a aTa a ter o 
valor total de r$ 18.797.180,00 (dezoito milhões, setecentos e noventa e 
sete mil e cento e oitenta reais). PE066/2020 - SrP - PETro PoSTo XiNGU 
coMErc. dE coMBUSTiVEl lTda - objeto: rEGiSTro dE PrEÇo Para 
fUTUra aQUiSiÇÃo dE coMBUSTÍVEiS ElUBrificaNTES, Para aTENdEr 
aS NEcESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal dE oBraS TraNSPorTE 
- SEMoB, coM ParTiciPaÇÃo ao rEGiSTro dE PrEÇo aS SEcrETariaS: 
SEMaPlaN, SEMaGoV, SEMaGri, SEMcUlT, SEMTUr, SEMfi, SEMEl E 
SEMUrB. contratante: PrEfEiTUra MUNiciPal dE SÃo fÉliX do XiNGU. 
Vigência: 01/09/2021 a 31/12/2021.

JoÃo cLeBer de soUZa torres
Prefeito Municipal

Protocolo: 703113

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo GeraLdo do araGUaia-Pa
PreGÃo PreseNciaL srP Nº. 9/2021-027

Órgão: PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo GeraLdo do araGUaia
objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS para futura e eventual contratação de em-
presa especializada em serviços de confecção/malharia. data, Hora, local: 


