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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

.

editaL de toMada de PreÇos Nº 0002/2021
errata de editaL

Publicação do Resumo: Diário Oficial nº 34.773, Pág. 180, de terça-feira, 23 de 
novembro de 2021.
data da aBertUra:
Onde, Lê se: 03 de novembro de 2021, Leia se: 10 de novembro de 2021.
Permanecendo inalterados os demais itens e condições.

Santa Maria das Barreiras-Pa, 29 de novembro de 2021.
Jucivaldo Barbosa da Silva

Presidente da cPl
Protocolo: 735438
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA MARIA DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNta Maria do ParÁ
retiFicaÇÃo 

A Prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará publica errata referente ao 
aviso de licitação ToMada dE PrEÇo Nº 2/2021-00001, circulada no d.o.U Pág. 
217, sexta-feira, 19 de novembro; d.o.E. Pág. 161, sexta-feira, 19 de Novembro 
e diário do Pará Pág. B8, sexta-feira, 19 de Novembro, cujo objeto: contratação 
de Empresa Especializada Em Serviços de Engenharia E construção E Serviços 
de Engenharia Visando a construção E reformas de Pontes Em Madeira locali-
zadas No Município de Santa Maria do Pará, de acordo com os projetos, Plani-
lhas orçamentárias E cronograma físico - financeiro. oNde se LÊ: contrato nº 
20210333. Valor Total: r$ 536.362,09 (quinhentos e trinta e seis mil trezentos e 
sessenta e dois reais e nove centavos). data de assinatura: 12 de novembro de 
2021. Leia-se: contrato nº 20210346. Valor Total: r$ 536.362,09 (quinhentos 
e trinta e seis mil trezentos e sessenta e dois reais e nove centavos). data de 
assinatura: 12 de novembro de 2021. Vigência: 12 de novembro de 2021 a 11 
de fevereiro de 2022. Carlos Cleberson Ferreira da Silva - Pregoeiro.

Protocolo: 735439
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTANA DO ARAGUAIA

.

  
PreFeitUra MUNiciPaL de saNtaNa do araGUaia-Pa
aViso de sUsPeNsÃo de ProcediMeNto LicitatÓrio

A Prefeitura Municipal de Santana do Araguaia - Pá, faz saber a todos os 
interessados que se encontra SUSPENSo o Processo licitatório n°0123.2021, 
Modalidade: Pregão Eletrônico n° 085/2021/SrP/PMSa objeto: registro de pre-
ços para futura e eventual aquisição de combustível ( óleo diesel S10, óleo diesel 
comum e gasolina) para suprir as necessidades da Secretaria de obras e Serviços 
Públicos, Secretaria de Planejamento, Secretaria de Tributos e Terras, Secretaria 
de finanças, Secretaria de administração ( e Seus departamentos), Secretaria 
de infraestrutura e Transporte, Secretaria de agricultura, Gabinete do Prefeito e 
Secretaria de Governo e Gestão Pública, que estava com sessão agendada para 
o dia 09 de dezembro de 2021, as 09:00hs.  para informações e-mail, licita-
caopmsa@gmail.com.

Advaldo Rodrigues da Silva
Presidente cPl

Protocolo: 735442
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTARÉM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM
secretaria MUNiciPaL de iNFraestrUtUra

Portaria Nº 075/2021/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 cumprimento 
ao disposto no art. 67 da lei 8666/93 e alterações posteriores. resolve: arT. 
1º - Fica constituído como fiscal de contrato para AQUISIÇÃO DE EPI’S E EPC’S 
Para aTENdEr aS NEcESSidadES da SEMiNfra, a Sr.ª risoneide Pimentel de 
Sousa, Matricula nº 61432, 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 prejuí-
zos à administração e ao interesse público, tendo em vista que agente público 
inicialmente 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 infraestrutu-
ra. 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, 10 de Novembro de 2021. Daniel Guimarães Si-
mões - Secretário Municipal de Infraestrutura.

Protocolo: 735440

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM - seMsa
Portaria Nº 197/2021-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 servidores abaixo designados como agente fiscalizadores 
dos contratos do Pregão Eletrônico Nº 048/2021 e Processo administrativo nº 
119/2021, que trata da contratação de Empresa Especializada no fornecimento 
de Medicamentos, fórmula infantil (leite em pó) e insumos (correlatos) para 
atender as demandas Judiciais da Secretaria Municipal de Saúde de Santarém/
Pará. Titular: Gleyciane cristina da Silva rodrigues - Matrícula 80684, cPf sob o 
n° 927.853.442-00 e rG n° 5299271 - Pc/Pa, Servidora da SEMSa. Suplente: 
Sandra regina Santos Gama - Matrícula 30723, cPf sob o n° 439.679.142-91 e 
rG n° 3157642 - SSP/Pa, Servidor Temporário da SEMSa.
art. 2º. Esta portaria entra em vigor a contar da data de sua assinatura até quan-
do 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 cumpra-se. 
Santarém/Pa, de 29 de novembro de 2021.  Vânia Maria Azevedo Portela - 
Secretária Municipal de Saúde/Decreto nº 744/2021 - GaP/PMs.

Protocolo: 735441
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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 00057/2021

O município de São Domingos do Capim através da pregoeira, torna público 
o processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico-SrP do tipo menor preço 
por item que versa sobre o rEGiSTro dE PrEÇoS Para fUTUra E EVENTUal 
coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para forNEciMENTo dE coMidaS ProNTaS, EM 
aTENdiMENTo aS NEcESSidadES daS SEcrETariaS dE SaÚdE, EdUcaÇÃo 
E aSSiSTêNcia Social do MUNicÍPio dE SÃo doMiNGoS do caPiM/Pa. a 
data do recebimento e abertura das propostas e documentos de habilitação será 
no dia 13/12/2021 às 08:00 horas no sistema comprasnet. o edital estará dis-
ponível 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 lici-
tações (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.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo doMiNGos do caPiM
aVisos de LicitaÇÃo PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 00058/2021

O município de São Domingos do Capim através da pregoeira, torna público 
o processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico-SrP do tipo menor preço 
por item que versa sobre o rEGiSTro dE PrEÇoS Para fUTUra E EVENTUal 
coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada EM SErViÇoS dE dUPlaGEM E 
rEcaPaGEM dE PNEUS, Para aTENdEr aS NEcESSidadES da SEcrETaria dE 
adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS do MUNicÍPio dE SÃo doMiNGoS do caPiM/
Pa. a data do recebimento e abertura das propostas e documentos de habilitação 
será no dia 13/12/2021 às 14:00 horas no sistema comprasnet. o edital estará 
disponível nos sites: https://saodomingosdocapim.pa.gov.br/categoria/licitaco-
es/ 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 lici-
tações (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 30/11/2021
Protocolo: 735443
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO FÉLIX DO XINGU

.

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

PreGÃo eLetrÔNico 088/2021 - srP 
retiFicaÇÃo

Na Matéria Veiculada no dia 26 de novembro de 2021, Diário Oficial Nº 34.777, 
Página 216 referente ao objeto: rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra E EVEN-
TUal aQUiSiÇÃo dE EQUiPaMENToS dE diaGNÓSTicoS ElETroNico diESEl 
Para rEaliZar lEiTUra doS dEfEiToS do SiSTEMa doS VEÍcUloS lEVES, 


