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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTANA DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtaNa do araGUaia - Pa
aViso de LicitaÇÃo

Processo LicitatÓrio N°101/2021
PreGÃo eLetrÔNico Nº 073/2021/FMs

www.portaldecompraspublicas.com.br
objeto: aquisição de equipamento/material permanente para informatização 
das equipes de Saúde da família e equipes de atenção primária por meio 
da implementação do prontuário Eletrônico das Equipes de Saúde da família 
Pau Brasil, renee derlone, São José, carolina lopes e conceição Pulgas, para 
suprir as necessidades do fundo Municipal de Saúde.
abertura no dia 27/10/2021 ás 12:00hs.
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: 716047

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtaNa do araGUaia - Pa
aViso de LicitaÇÃo

Processo LicitatÓrio N°111/2021
PreGÃo eLetrÔNico Nº 080/2021/srP/FMs

www.portaldecompraspublicas.com.br
objeto: registro de preços para futura e eventual contratação de empresa 
para aquisição de pneus e câmaras de ar para veículos e motos para atender 
a demanda dos veículos da Secretaria Municipal de Saúde.
abertura no dia 27/10/2021 ás 08:00hs.
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: 716048

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtaNa do araGUaia - Pa
aViso de LicitaÇÃo

Processo LicitatÓrio N°090/2021
PreGÃo eLetrÔNico Nº 065/2021/srP/FMs

www.portaldecompraspublicas.com.br
objeto: registro de preços para futura e eventual contratação de empresa es-
pecializada para prestação continuada de sérvios de comunicação multimídia 
(ScM), na modalidade link dedicado e compartilhado de internet, para acesso 
a internet Banda Larga por meio de cabo/fibra ótica e Tecnologia via rádio, 
para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.
abertura no dia 27/10/2021 ás 15:00hs.
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: 716049
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTARÉM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM
secretaria MUNiciPaL de iNFraestrUtUra

Portaria Nº 070/2021/NLcc/seMiNFra
o Secretário Municipal de infraestrutura, do Município de Santarém - Pa, de-
creto 010/2021-GaP/PMS, no uso de suas atribuições legais e em cumprimen-
to ao disposto no art. 67 da lei 8666/93 e alterações posteriores.
resolve:
ART. 1º - Fica constituído como fiscal de contrato para AQUISIÇÃO DE PNEUS, 
cÂMaraS E ProTETorES Para aTENdEr aS NEcESSidadES da SEMiNfra, 
o Sr. Sérgio fernandes de aguiar, Matricula nº 70853, lotada nesta Secretaria 
Municipal de infraestrutura - SEMiNfra.
arT. 2º - considerando a necessidade da manutenção e continuidade dos 
serviços de acompanhamento e fiscalização, sob pena de acarretar prejuízos 
à administração e ao interesse público, tendo em vista que agente público ini-
cialmente investido na função de fiscal poderá, por diversos motivos, ter que 
se ausentar do serviço público ou, eventualmente, ser destituído da função. 
Fica designado como fiscal substituto para o presente contrato, o Sr. Helder 
da Silva Mesquita, matricula nº 64152, lotado nesta Secretaria Municipal de 
infraestrutura - SEMiNfra.
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, 30 de setembro de 2021. daniel Guima-
rães Simões - Secretário Municipal de infraestrutura.

Protocolo: 716044

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM
secretaria MUNiciPaL de iNFraestrUtUra

Portaria Nº 071/2021/NLcc/seMiNFra
o Secretário Municipal de infraestrutura, do Município de Santarém - Pa, de-
creto 010/2021-GaP/PMS, no uso de suas atribuições legais e em cumprimen-
to ao disposto no art. 67 da lei 8666/93 e alterações posteriores.
resolve:
ART. 1º - Fica constituído como fiscal de contrato para contratação de empre-
sa de especializada para serviços de obras remanescente do centro de inicia-
ção ao Esporte/ciE, nesta cidade de Santarém - Pará, o Eng. luiz Henrique 
lemos Vieira, crEa/Pa 1517512409, lotado nesta Secretaria Municipal de 
infraestrutura - SEMiNfra.
arT. 2º - considerando a necessidade da manutenção e continuidade dos 
serviços de acompanhamento e fiscalização, sob pena de acarretar prejuízos 
à administração e ao interesse público, tendo em vista que agente público ini-
cialmente investido na função de fiscal poderá, por diversos motivos, ter que 
se ausentar do serviço público ou, eventualmente, ser destituído da função. 
Fica designado como fiscal substituto para o presente Contrato, o Eng. Saulo 
couto Sales, crEa/Pa 151659304-9, lotado nesta Secretaria Municipal de 
infraestrutura - SEMiNfra.
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, 13 de outubro de 2021. daniel Guima-
rães simões - secretário Municipal de infraestrutura.

Protocolo: 716045

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM - seMsa
Portaria Nº 160/2021

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 nº 8.666/93 e alterações posteriores,
dEcidE:
Art. 1º. Nomear os servidores abaixo designados como agentes fiscalizado-
res dos contratos referentes ao Pregão Eletrônico Nº 033/2021 referente à 
aquisição de computadores, Nobreak, impressoras e Scanner Para Setores 
da Secretaria Municipal de Saúde de Santarém. Titular: diego Pinho caldei-
ra - Matrícula 59580; cPf: 00102096201 e rG: 5666653 SSP/Pa, Servidor 
da SEMSa; Suplente: Michel loureiro da conceição - Matrícula 82262, cPf: 
082.782.857-03 e rG: 1504562 SSP/Pa, Servidor da SEMSa; Suplente: Jaco-
me fabrício dos Santos Vieira - Matrícula 54275; cPf: 654.238.362-01 e rG: 
3297999 - 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, revogada 
as disposições em contrário. registre-se, publique-se, dê-se ciência e cum-
pra-se. Santarém/Pa, de 08 de outubro de 2021. Vânia Maria azevedo Por-
tela - secretária Municipal de saúde/decreto nº 744/2021 - GaP/PMs.

Protocolo: 716046
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo doMiNGos do caPiM
aVisos de LicitaÇÃo PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 00048/2021

o município de são domingos do capim através da pregoeira, torna pú-
blico o processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico-SrP do tipo me-
nor preço por item que versa sobre o rEGiSTro dE PrEÇoS Para fUTUra E 
EVENTUal coNTraTaÇao dE EMPrESa Para PrESTaÇÃo dE SErViÇo dE 
forNEciMENTo dE liNK dE iNTErNET EM aTENdiMENTo a PrEfEiTUra E 
SEcrETariaS do MUNiciPio dE Sao doMiNGoS do caPiM/Pa. a data do 
recebimento e abertura das propostas e documentos de habilitação será no 
dia 26/10/2021 às 08:00 horas no sistema comprasnet. o edital estará dispo-
nível 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) localizada na av. dr. lauro Sodré, nº 206, centro, são domin-
gos do capim/Pa, cEP: 68635-000, nos dias úteis, no horário de 07:00hs às 
13:00hs a partir da data da publicação.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo doMiNGos do caPiM 
aVisos de LicitaÇÃo PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 00049/2021

o município de são domingos do capim através da pregoeira, torna pú-
blico o processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico-SrP do tipo me-
nor preço por item que versa sobre o rEGiSTro dE PrEÇoS Para fUTUra E 
EVENTUal coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para aQUiSiÇÃo dE MaTErial dE 
EXPEdiENTE EM aTENdiMENTo a PrEfEiTUra, SEcrETaraS dE adMiNiS-
TraÇÃo, SaÚdE, aSSiSTÊNcia Social E fUNdoS aGrEGadoS ao MUNi-
cÍPio dE SÃo doMiNGoS do caPiM/Pa. a data do recebimento e abertura 
das propostas e documentos de habilitação será no dia 26/10/2021 às 13:00 
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) 
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

daTa 14/10/2021
Protocolo: 716050


