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oriundo da Tomada de Preços 006/2021-SEMSa coNTraTo 222/2020, que 
tem como objeto a contratação de Empresa Para adequação Para instalação 
de Posto de Saúde no Bairro da Prainha no Município de Santarém; Titular 
- débora Quézia Escócio de almeida - Matrícula: 89481, cPf nº 015.561.062-
70 e rG 6725979-Servidora/SEMSa. Suplente - Gabriel rodrigues Gomes - 
Matrícula: 87136, cPf nº 016.716.172-58 e rG 6841584 -Servidor/SEMSa.
art. 2º. Esta portaria entra em vigor a contar da datade 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 004/2021, publica-
da dia 19/01/2021 no Diário Oficial nº 34.464, pág. 48, protocolo 619537. 
registre-se, publique-se, dê-se ciência e cumpra-se. Santarém/Pa, de 16 de 
agosto de 2021. Vânia Maria azevedo Portela - Secretaria Municipal de Saúde/
decreto nº 744/2021 - GaP/PMS de 22/03/2021.

Portaria Nº 116/2021
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 
744/2021 - GaB/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 os servidoresabaixo designadoscomo fiscais do contrato 
oriundo da Tomada de Preços 003/2021-SEMSa  coNTraTo 225/2020, que 
tem como objeto contratação de Empresa Para construção da Ubs do Bairro 
da aldeia Pertencente a região da Zona Urbana no Município de Santarém; 
Titular - Gabriel rodrigues Gomes - Matrícula: 87136, cPf nº 016.716.172-58 
e rG 6841584 -Servidor/SEMSa. Suplente - débora Quézia Escócio de al-
meida - Matrícula: 89481, cPf nº 015.561.062-70 e rG 6725979 -Servidora/
SEMSa.
art. 2º. Esta portaria entra em vigor a contar da datade sua assinatura até 
quando for revogada esta função.
art. 3º. Esta Portaria produz seus efeitos na data de sua publicação, revoga-
das as disposições em contrário bem como a Portaria nº 005/2021, publicada 
no dia 19/01/2021 no Diário Oficial nº 34.464, pág. 48, protocolo 619537. Re-
gistre-se, publique-se, dê-se ciência e cumpra-se. Santarém/Pa, 16 de agosto 
de 2021. Vânia Maria azevedo Portela - secretaria Municipal de saúde/
decreto nº 744/2021 - GaP/PMs de 22/03/2021.

Protocolo: 693177
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo doMiNGos do caPiM 
aViso de retiFicaÇÃo

PreGÃo eLetÔNico Nº 00041/2021 - srP 
o Município de são domingos do capim através da Pregoeira, torna público 
a retificação do processo Licitatório do Tipo Menor Preço por item realizada no 
dia 16/08/2021, PaGiNa 91 do diário oficial do ESTado (ioEPa), que 
objetiva o rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra E EVENTUal coNTraTaÇÃo 
dE EMPrESa ESPEcialiZada EM SErViÇoS GráficoS, ViSaNdo SUPrir 
aS NEcESSidadES da PrEfEiTUra E dEMaiS SEcrETariaS do MUNicÍPio 
dE SÃo doMiNGoS do caPiM/Pa. onde se lê: a data do recebimento e aber-
tura das propostas e documentos de habilitação será no dia 30/09/2021; leia-
se: a data do recebimento e abertura das propostas e documentos de habili-
tação será no dia 30/08/2021, continuando inalterada as demais informações.

Maria Jose Bastos do aMaraL
PrEGoEira

Protocolo: 693183
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO FÉLIX DO XINGU

.

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

PreGÃo eLetrÔNico 056/2021 - srP
coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria ESPEcialiZada Para PrES-
TaÇÃo dE SErViÇoS SoB dEMaNda, coM forNEciMENTo dE MÃo dE 
oBra E EQUiPaMENToS, Na MaNUTENÇÃo PrEdial, NaS UNidadES dE 
rESPoNSaBilidadE do MUNiciPio dE SÃo fÉliX do XiNGU. abertura: 
30/08/2021 às 09 h30m. EdiTal: departamento de licitações na sede da 
Prefeitura no Endereço: avenida 22 de março nº. 915 - centro no horário 
das 7h30m às 12h00m. e-mails licitação.pmsfx@hotmail.com; https://www.
portaldecompraspublicas.com.br/18/; https://www.sfxingu.pa.gov.br/web/

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

Protocolo: 693184

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

PreGÃo eLetrÔNico 062/2021 - srP
rEGiSTro dE PrEÇoS Para a fUTUra E EVENTUal aQUiSiÇÃo dE UMa 
USiNa dE PMf coM caPacidadE dE ProdUÇÃo dE 30 ToNEladaS Por 
Hora (oU SUPErior), Para aTENdEr aS NEcESSidadES da SEcrETaria 

MUNiciPal dE SErViÇoS UrBaNoS. abertura: 31/08/2021 às 09 h30m. 
EdiTal: departamento de licitações na sede da Prefeitura no Endereço: ave-
nida 22 de março nº. 915 - centro no horário das 7h30m às 12h00m. e-mails 
licitação.pmsfx@hotmail.com; https://www.portaldecompraspublicas.com.
br/18/; https://www.sfxingu.pa.gov.br/web/

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

Protocolo: 693185

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

PreGÃo eLetrÔNico 063/2021 - srP
rEGiSTro dE PrEÇoS Para aQUiSiÇÃo dE UMa MaQUiNa dE BlocoS E 
PaVErS HidráUlica coM SEUS coMPlEMENTarES, Para aTENdEr aS NE-
cESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal dE SErViÇoS UrBaNoS. abertu-
ra: 01/09/2021 às 09 h30m. EdiTal: departamento de licitações na sede 
da Prefeitura no Endereço: avenida 22 de março nº. 915 - centro no horário 
das 7h30m às 12h00m. e-mails licitação.pmsfx@hotmail.com; https://www.
portaldecompraspublicas.com.br/18/; https://www.sfxingu.pa.gov.br/web/

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

Protocolo: 693186
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra de sÃo JoÃo do araGUaia
aViso de LicitaÇÃo: 

PreGÃo eLetrÔNico Nº Pe/2021.031-PMsJa srP
a Prefeitura Municipal de são João do araguaia-Pá, comunica aos in-
teressados que realizará no dia 26/08/2021, às 08:30h (horário de Brasília), 
licitação sob modalidade Pregão Eletrônico Nº PE/2021.031-PMSJa SrP, tipo 
menor preço por item, objeto: aTa dE rEGiSTro dE PrEcoS Para fUTUra 
coNTraTacao dE EMPrESa ESPEcialiZada EM SErVicoS GraficoS oB-
JETiVaNdo aTENdEr aS NEcESSidadES doS fUNdoS, SEcrETariaS ViN-
cUladoS a PrEfEiTUra MUNiciPal dE Sao Joao do araGUaia. o edital 
estará disponível no sítio do https://www.portaldecompraspublicas.com.br, 
Mural de licitações do TcM-Pa, https://saojoaodoaraguaia.pa.gov.br/catego-
ria/licitacoes/ e pelo e-mail licitacaosja@hotmail.com.

aViso de LicitaÇÃo: 
PreGÃo eLetrÔNico Nº Pe/2021.032-PMsJa srP

a Prefeitura Municipal de são João do araguaia-Pá, comunica aos inte-
ressados que realizará no dia 26/08/2021, às 09:00h (horário de  Brasília), 
licitação sob modalidade Pregão Eletrônico Nº PE/2021.032-PMSJa SrP, tipo 
menor preço por item, objeto: aTa dE rEGiSTro dE PrEcoS Para fUTUra 
aQUiSicao dE fErraMENTaS EM GEraiS, Para aTENdEr a PrEfEiTUra 
MUNiciPal do MUNiciPio dE Sao Joao do araGUaia- Pa. o edital estará 
disponível no sítio do https://www.portaldecompraspublicas.com.br, Mural de 
licitações do TcM-Pa, https://saojoaodoaraguaia.pa.gov.br/categoria/licita-
coes/ e pelo e-mail licitacaosja@hotmail.com

aViso de LicitaÇÃo: 
PreGÃo eLetrÔNico Nº Pe/2021.033-FMs

o Fundo Municipal de saúde de são João do araguaia-Pá, comunica aos 
interessados que realizará no dia 26/08/2021, às 13:30h (horário de Brasília), 
licitação sob modalidade Pregão Eletrônico Nº PE/2021.033-fMS, tipo menor 
preço por item, objeto: coNTraTacao dE PESSoa fiSica oU JUridica, 
Para PrESTacao dE SErVicoS MEdicoS ESPEcialiZadoS, Para aTEN-
dEr aS dEMaNdaS do HoSPiTal MUNiciPal, do MUNiciPio dE Sao Joao 
do araGUaia-Pa. o edital estará disponível no sítio do https://www.portal-
decompraspublicas.com.br, Mural de licitações do TcM-Pa, https://saojoao-
doaraguaia.pa.gov.br/categoria/licitacoes/ e pelo e-mail licitacaosja@hotmail.
com. ronis da silva amorim-Pregoeiro

Protocolo: 693187
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo MiGUeL do GUaMÁ
retiFicaÇÃo

a Prefeitura Municipal de são Miguel do Guamá, torna público a reti-
ficação da publicação do Aviso Processo Seletivo Público, Edital 001/2021, 
circulada em 16/08/2021 no doE/Pa pág. 92, d.o.U seção 3 pág. 219 e 
diário do Pará pág. B8, como segue: oNde se LÊ: inscrições no período de 
18/08 a 24/09/21. o processo será executado sob a responsabilidade técnica 
e operacional do instituto de desenvolvimento Social ágata, com previsão 
de aplicação das provas objetivas dia 31/10/21 e o resultado final para o dia 
26/11/21. o Edital completo, com todas as informações do certame. fica-

Micro
Realce


