
 diário oficial Nº 34.749 155 Quarta-feira, 27 DE OUTUBRO DE 2021

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM
secretaria MUNiciPaL de cULtUra

ato de aViso do editaL da
cHaMada PUBLica N° 002/2021 -seMc

objeto: credenciar Pessoas físicas, brasileiros (as), natos(as), ou natura-
lizados(as), residentes e domiciliados(as), prioritariamente no Município de 
santarém, ou no Estado do Pará, para subsidiar o comitê Gestor Municipal 
da lei aldir Blanc na analise e parecer técnico do conteúdo das propostas 
culturais habilitadas nos Editais/Prêmios. Habilitação: 28 de outubro de 
2021 até 03 de novembro de 2021 até ás 23h59 (vinte e três horas e 
cinqüenta e nove minutos), horário de Brasília, do ultimo dia estabeleci-
do para as inscrições. o edital e informações poderão ser obtidos no site 
WWW.santarem.pa.gov.br

Luis alberto Mota Figueira
Presidente do comitê Gestor Municipal da lei aldir Blanc

Protocolo: 721381

PreFeitUraMUNiciPaLdesaNtarÉM - seMsa
Portaria Nº 173/2021

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 - 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 fiscais convenen-
tes, para acompanhamento e fiscalização dos contratos celebrados para 
aquisição de Materiais e Equipamentos Permanentes Para Ubs, centro de 
saúde e Postos de saúde da secretaria Municipal de saúde de santarém. 
Titular: Antônia Sueleide Bezerra Bonfim - Matrícula 22063; RG: 4229056 
e cPf: 457.907.602-87, servidora da sEMsa; suplente: leidiane Gentil 
sousa - Matrícula 80907, rG: 5669141 e cPf: 946.662.452-00, 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 22 de outubro de 2021. Vânia Maria aze-
vedo Portela - secretária Municipal de saúde/decreto nº 744/2021 
- GaP/PMs.

PreFeitUraMUNiciPaLdesaNtarÉM - seMsa
Portaria Nº 168/2021

a secretária Municipal de saúde de santarém no uso de suas atribui-
ções legais, conferidas pela lei Municipal nº 19.135/2012 e pelo decre-
tonº744/2021-GaB/PMs, de 22 de Março de 2021 e em cumprimento ao 
disposto no art.67 da lei nº 8.666/93e alterações posteriores,
decide:
Art. 1º. Nomear os servidores abaixo designados como agentes fiscaliza-
dores do contrato de locação do imóvel do centro de referência do idoso, 
da secretaria Municipal de saúde de santarém. titular: Yngrit carla Pôjo 
de araújo, Matrícula: 90611, rG: 891686, cPf: 529437982-15, assisten-
te social. suplente: soelia ivana Novoa do Nascimento cota, Matrícula: 
83181, rG: 3047919, cPf:625503732-00, auxiliar administrativo.
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, 22 de outubro de 2021. Vânia Maria azeve-
do Portela - secretaria Municipal de saúde/decreto nº 744/2021-
GaP/PMs de 22/03/2021.

PreFeitUraMUNiciPaLdesaNtarÉM - seMsa
Portaria Nº 178/2021

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 153/2018 - sEMGof, de 1º de Junho de 2018  e em cumprimento ao 
disposto no art. 51 da lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores,
decide:
Art. 1º. Nomear as servidoras abaixo designadas como agentes fiscalizado-
ras dos contratos referente a contratação de Empresa Especializada, Para 
o Transporte Via Terrestre de Pacientes em Ambulância Básica Tipo a no 
trecho santarém/itaituba, Para atender as Necessidades do setor de tfd 
da secretaria Municipal de saúde de santarém. titular: rosa Maria lima 
da silva  - Matrícula 30257, cPf 403216302-20, rG 2755709 - ssP/Pa, 
servidora temporária da sEMsa.
suplente: regimara lobato araújo - Matrícula 52879, cPf 801216242-34, 
rG 3878102 ssP/Pa, servidor temporário 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-
gistre-se, publique-se, dê-se ciência e cumpra-se. santarém/Pa, 26 de 
outubro de 2021. Vânia Maria azevedo Portela - secretária Municipal 
de saúde/decreto nº 744/2021 - GaP/PMs.

Protocolo: 721384
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ

.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrôNico Nº 9/2021-003-Pe-PMsat

a Prefeitura Municipal de santo antônio do tauá, por intermédio da 
comissão Permanente de licitação, torna público que às 10h00min (dez 
horas) do dia 11 (onze) de novembro de 2021 (dois mil e vinte e um), rea-

lizará sessão pública no procedimento Pregão Eletrônico Nº 9/2021-003-PE
-PMsat, visando a coNtrataÇÃo dE EMPrEsa Para aQUisiÇÃo dE iN-
sUMos aGrÍcolas Para distriBUiÇÃo aos aGricUltorEs locais do 
MUNicÍPio dE saNto aNtÔNio do taUá, EM atENdiMENto ao coNVÊ-
Nio 003566/2020, cElEBrado ENtrE o MUNicÍPio dE saNto aNtÔNio 
do taUá E o MiNistÉrio da aGricUltUra, PEcUária E aBastEciMEN-
TO, conforme Termo de Convênio, mediante especificações do edital e seus 
anexos e de acordo com o que determina a legislação vigente, a realizar-se 
através do sítio http://www.portaldecompraspublicas.com.br.
aBErtUra: 11/11/2021 Às 10:00H
o edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na 
sala da comissão Permanente de licitação, localizada na Praça alcides Pa-
ranhos, Nº 17, (altos)- centro - santo antônio do tauá no horário das 
8:00hs ás 12:00hs, a partir da publicação deste aviso até a data anterior 
aquela estipulada para sua abertura, bem como poderá ser consultado ou 
retirado no Portal dos Jurisdicionados do tribunal de contas dos Municípios 
do Estado do Pará - tcM/Pa: www.tcm.pa.gov.br

Maria WaLdeLiria BitteNcoUrt da siLVa cei
Pregoeira

Protocolo: 721387
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo doMiNGos do caPiM
aViso de LicitaÇÃo PreGÃo PreseNciaL 

Para reGistro de PreÇos Nº 9/2021-00038
o Município de são domingos do capim através da Pregoeira, torna 
público o processo licitatório do tipo Menor Preço por item que versa so-
bre o rEGistro dE PrEÇos Para fUtUra E EVENtUal aQUisiÇÃo dE 
EQUiPaMENtos aGricolas, MatErial PErMaNENtE, VisaNdo atEN-
dEr as NEcEssidadEs da sEcrEtaria dE aGricUltUra do MUNicÍPio 
dE sÃo doMiNGos do caPiM/Pa. a abertura será no dia 12/11/2021 às 
09:00hs, na sala de reunião da comissão Permanente de licitação - cPl, 
situada na av. dr. lauro sodré, nº 206, bairro centro, nesta cidade, cEP: 
68.635-000. o edital e seus anexos encontram-se disponíveis na Prefeitura 
Municipal das 08h00min às 13h00min, de segunda a sexta-feira no portal 
da transparência desta municipalidade e no mural de licitações do tcM.

Maria Jose Bastos do aMaraL
PrEGoEira

data 27/10/2021
Protocolo: 721391

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo doMiNGos do caPiM
aViso de LicitaÇÃo PreGao 
eLetroNico Nº 0050/2021

o Município de são domingos do capim através da Pregoeira, torna pú-
blico o processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico do tipo Menor 
Preço por item, que versa sobre aQUisiÇÃo dE EQUiPaMENtos dE iN-
forMática, Para iNforMatiZaÇÃo das EQUiPEs dE saÚdE da faMÍ-
lia E dE atENÇÃo PriMária, EM atENdiMENto as NEcEssidadEs da 
sEcrEtaria MUNiciPal dE saÚdE dE sÃo doMiNGos do caPiM/Pa. a 
data do recebimento e abertura das propostas e documentos de habilitação 
será no dia 11/11/2021 ás 08:00h, no sistema comprasnet, o edital esta-
rá disponível nos sites: https://saodomingosdocapim.pa.gov.br/categoria/
licitaçoes/ e www.comprasnet.gov.br e no email: licitacaosdc2021@gmail.
com, e também poderá ser obtido no prédio da Prefeitura Municipal, sala 
da comissão Permanente de licitação, localizada na av. dr. lauro sodré, 
nº 206, bairro centro, das 08h00min às 13h00min, de segunda a sexta, a 
partir da data da publicação.

aViso de LicitaÇÃo PreGao 
eLetroNico Nº 0047/2021

o Município de são domingos do capim através da Pregoeira, torna 
público o processo licitatório na modalidade Pregão Eletronico do tipo 
Menor Preço por item, que versa sobre aQUisiÇÃo dE VEÍcUlo tiPo 
Micro-ÔNiBUs UrBaNo dE traNsPortE saNitário, tENdo EM Vis-
ta a ProPosta dE aQUisiÇÃo dE EQUiPaMENto / MatErial PErMa-
NENtE Nº 13885.840000/1210-05 E EMENda ParlaMENtar 33390005, 
dE acordo coM as EsPEcificaÇÕEs EM atENdiMENto a sEcrEtaria 
MUNiciPal dE saÚdE dE sÃo doMiNGos do caPiM/Pa. a data do rece-
bimento e abertura das propostas e documentos de habilitação será no dia 
11/11/2021 ás 11:00h, no sistema comprasnet,. o edital estará disponível 
nos sites: https://saodomingosdocapim.pa.gov.br/categoria/licitaçoes/ e 
www.comprasnet.gov.br e no email: licitacaosdc2021@gmail.com, e tam-
bém poderá ser obtido no prédio da Prefeitura Municipal, sala da comissão 
Permanente de licitação, localizada na av. dr. lauro sodré, nº 206, bairro 
centro, das 08h00min às 13h00min, de segunda a sexta, a partir da data 
da publicação.

aViso de LicitaÇÃo PreGao 
eLetroNico srP Nº 0049/2021

o Município de são domingos do capim através da Pregoeira, torna públi-
co o processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico srP do tipo Me-
nor Preço por item, que versa sobre rEGistro dE PrEÇos Para fUtUra 
E EVENtUal coNtrataÇÃo dE EMPrEsa Para forNEciMENto dE MEdi-
caMENtos do coMPoNENtE Básico da assistÊNcia farMacÊUtica 
Para sUPriMENto dos sErViÇos MUNiciPais da atENÇÃo Básica da 
rEdE PÚBlica MUNiciPal E saÚdE. a data do recebimento e abertura das 


