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educação básica e ensino médio da zona rural para zona urbana durante o ano 
letivo no Município de Piçarra-Pa. aViSo: o Pregoeiro comunica aos interes-
sados na licitação em epígrafe que foi realizada a alteração do edital, relativa 
aos (item 8.1.4, alinhas e, f, g, h, i, j), onde os mesmo serão exigidos, apenas 
no ato da assinatura do contrato. Por se tratar de modificação estritamente 
procedimental e de caráter geral, sem qualquer impacto sobre a formulação 
de propostas ou habilitação sobre a abrangência de participação no certame, 
torna-se despicienda a devolução de prazo. deste modo, a abertura da sessão 
pública fica designada para o dia 15/10/2021 às 08:30 horas.
informações e editais: Prefeitura Municipal de Piçarra, av. araguaia s/n 
centro ou Site:www.tcm.pa.gov.br - Site: www.picarra.pa.gov.br
e-mail: pmpi.departamentolicitacao@gmail.com.

fone: 94 3422-1341
EDER RABELO-Pregoeiro

Protocolo: 716614
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE PLACAS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PLacas
aVisos de LicitaÇÃo

a Prefeitura Municipal de Placas, através da sua Pregoeira, torna público 
a quem possa interessar que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrô-
nico nº 035/2021. objeto: registro de Preços Para aquisição de peças para as 
Maquinas Pesadas que Estão a Serviço da Sec. Mun. de infraestrutura. Tipo 
menor preço por lote. a audiência pública ocorrerá no dia 27/10/2021, às 
14h, no https://comprasgovernamentais.gov.br/. a integra do edital poderá 
ser adquirida no mesmo endereço ou no portal da transparência do Município 
https://placas.pa.gov.br/categoria/licitacoes/.
a Prefeitura Municipal de Placas, através da sua Pregoeira, torna público 
a quem possa interessar que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrô-
nico nº 036/2021. objeto: registro de Preços Para contratação de Empre-
sa Para fornecimento de Peças os Veiculos a Serviço da Semed/fundeb, da 
Sec. Mun. de agricultura, Sec. Mun. de Meio ambiente e Gabinete/PMP. Tipo 
menor preço por lote. a audiência pública ocorrerá no dia 27/10/2021, às 
17h, no https://comprasgovernamentais.gov.br/. a integra do edital poderá 
ser adquirida no mesmo endereço ou no portal da transparência do Municí-
pio https://placas.pa.gov.br/categoria/licitacoes/. shayane Nayara Farias 
Kostov - Pregoeira Oficial.

aViso de aLteraÇÃo 
coNtrato Nº 20210215 

Processo iNeXiGiBiLidade 004/2021, publicado no d.o.U seção 3 
pág. 290  e doE/Pa pág. 97 em 13/10/2021. No QUe se LÊ 07 de outubro 
de 2021 a 31 de dezembro de 2021; data da assinatura: 07 de outubro de 
2021. Leia-se 14 de outubro de 2021 a 31 de dezembro de 2021; data da 
assinatura: 14 de outubro de 2021. Leila raquel Possimoser - Prefeita 
Municipal de Placas.

Protocolo: 716616
.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL 
de saNta BÁrBara do ParÁ

retiFicaÇÃo - aViso de LicitaÇÃo
a Prefeitura informa que no dia 29 de setembro de 2021 na pag. 102, Edi-
ção 34.715, por equívoco foram digitados alguns dados incorretos no PrEGÃo 
ElETrÔNico Nº 0052/2021.
oNde se LÊ: a Sessão de recebimento de propostas, análise e julgamento 
será no dia 11 de outubro de 2021 por meio do endereço eletrônico: www.
comprasgovernamentais.gov.br, UaSG: 980369, às 14:00hs.
Leia-se: a Sessão de recebimento de propostas, análise e julgamento será 
no dia 25 de outubro de 2021 por meio do endereço eletrônico: www.com-
prasgovernamentais.gov.br, UaSG: 980369, às 13:30hs.

Protocolo: 716619

PreFeitUra MUNiciPaL 
de saNta BÁrBara do ParÁ

retiFicaÇÃo - 
aViso de LicitaÇÃo

a Prefeitura informa que no dia 29 de setembro de 2021 na pag. 102, Edi-
ção 34.715, por equívoco foram digitados alguns dados incorretos no PrEGÃo 
ElETrÔNico Nº 0031/2021.
oNde se LÊ: a Sessão de recebimento de propostas, análise e julgamento 
será no dia 11 de outubro de 2021 por meio do endereço eletrônico: www.
comprasgovernamentais.gov.br, UaSG: 980369, às 08:00hs.
Leia-se: a Sessão de recebimento de propostas, análise e julgamento será 
no dia 18 de outubro de 2021 por meio do endereço eletrônico: www.com-
prasgovernamentais.gov.br, UaSG: 980369, às 08:00hs.

Protocolo: 716617
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA IZABEL DO PARÁ

.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 32/2021-PMsiP
a prefeitura Municipal de santa izabel do Pará, torna público que reali-
zará licitação objetivando aquisição de equipamentos odontológicos, material 
permanente e material de informática para equipar as seguintes unidades de 
saúde: ESf americano, ESf Jardim das acácias, aSf Novo Horizonte, ESf Sa-
grada família, ESf Santa rita de cássia, ESf Triângulo e ESf Santa lúcia, com 
recursos oriundos de emenda parlamentar-proposta nº11745.308000/1200-
02; sessão pública: 27 de outubro de 2021, às 10hs, horário de Brasília, 
www.comprasnet.gov.br, edital disponível: endereço eletrônico: http://www.
comprasnet.gov.br (UaSG 455288) e TcMPa - informações e-mail: pregoei-
ropmsip@gmail.com.

rosinaldo Ferreira de Freitas
Pregoeiro

Protocolo: 716333
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTARÉM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM - seMsa
Portaria Nº 162/2021 - 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 os servidores abaixo designados como agentes fiscalizadores 
dos contratos referentes a aquisição de Equipamentos de Ponto Eletrônico 
(Relógio de Ponto), Com no-Break e Software Para os Setoriais da Semsa, 
para a Secretaria Municipal de Saúde de Santarém. larissa Martins olivei-
ra - Matrícula 82964, cPf: 015.957.772-10e rG: 6740820 - SSP/Pa. Ser-
vidora da SEMSa. - cássio Eduardo Mileo antunes - Matrícula 54275, cPf: 
654.238.362-04e 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, bem como a Portaria nº 026/2020, publicada 
no dia 02/04/2020 no Diário Oficial nº 34167, pág. 59, protocolo 538881. 
registre-se, publique-se, dê-se ciência e cumpra-se. Santarém/Pa, de 14 de 
outubro de 2021. Vânia Maria azevedo Portela - secretária Municipal 
de saúde/decreto nº 744/2021 - Ga/PMs.

Protocolo: 716621
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo doMiNGos do caPiM
aViso de aNULaÇÃo de PUBLicaÇÃo 
PreGÃo eLetrÔNico Nº 00049/2021

O município de São Domingos do Capim, através da pregoeira Tor-
Na nula e sem EfEiTo a publicação de aviso de licitação realizada no dia 
14/10/2021, pagina 120, diário oficial do estado nº 34.734 que objetiva o RE-
GiSTro dE PrEÇoS Para fUTUra E EVENTUal coNTraTaÇÃo dE EMPrESa 
Para aQUiSiÇÃo dE MaTErial dE EXPEdiENTE EM aTENdiMENTo a PrE-
fEiTUra, SEcrETariaS dE adMiNiSTraÇÃo, SaÚdE, aSSiSTÊNcia Social 
E fUNdoS aGrEGadoS ao MUNicÍPio dE SÃo doMiNGoS do caPiM/Pa.

Maria Jose Bastos do aMaraL
PrEGoEira

daTa 15/10/2021
Protocolo: 716623

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo doMiNGos do caPiM
aViso de retiFicaÇÃo de 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 00048/2021
O Município de São Domingos do Capim através da Pregoeira, torna públi-
co a retificação do processo Licitatório do Tipo Menor Preço por item realizada 
no dia 14/10/2021, PAGINA 120 do Diário Oficial Do Estado Nº 34.734, que 
objetiva o rEGiSTro dE PrEÇoS Para fUTUra E EVENTUal coNTraTaÇao 
dE EMPrESa Para PrESTaÇÃo dE SErViÇo dE forNEciMENTo dE liNK dE 
iNTErNET EM aTENdi MENTo a PrEfEiTUra E SEcrETariaS do MUNiciPio 
dE Sao doMiNGoS do caPiM/Pa. oNde se LÊ: a abertura será do dia 
26/10/2021 às 08:00 horas; Leia-se: a abertura será do dia 27/10/2021 às 
08:00 horas, continuando inalterada as demais informações.

Maria Jose Bastos do aMaraL
PrEGoEira

daTa 23/03/2021
Protocolo: 716625


