
diário oficial Nº 34.782  153Quarta-feira, 01 DE DEZEMBRO DE 2021

Portaria Nº 187/2021 - seMsa
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 agentes fiscaliza-
dores dos contratos referentes ao Pregão Eletrônico nº 008/2019 contra-
tação de Empresa Especializada no fornecimento de Materais descartáveis 
Hospitalares para a secretaria Municipal de saúde de santarém. ivanildo 
da silva floripes - Matrícula 59457, cPf nº 776.255.442-49 e rG 4341594 
- Pc/Pa, servidor sEMsa; sandra regina santos Gama - Matrícula 30723, 
cPf nº 439.679.142-91 e rG: 3157642-ssP/Pa.
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, revoga-
da as disposições em contrário, bem como a Portaria nº 022/2020-sEMsa, 
publicada no dia 11/03/2020 no Diário Oficial nº 34139, pág. 104, protocolo 
532270. registre-se, publique-se, dê-se ciência e cumpra-se. santarém/Pa, 
de 09 de novembro de 2021. Vânia Maria Azevedo Portela - Secretária 
Municipal de saúde/decreto nº 744/2021 - Ga/PMs.

Protocolo: 736202
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ

.

aViso de LicitaÇÃo
reGistro de PreÇos Para 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 9/2021-1911001-Pe-srP-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 14 (quatorze) de dezembro de 2021 (dois mil e vinte e um), 
realizará sessão pública no procedimento rEGistro dE PrEÇos para PrE-
GÃo ElEtrÔNico Nº 9/2021-1911001-PE-srP-PMsat, visando o rEGis-
tro dE PrEÇos Para EVENtUal E fUtUra coNtrataÇÃo dE EMPrEsa 
EsPEcialiZada Para aQUisiÇÃo dE tUBos dE coNcrEto arMado EM 
GEral Para sUBsidiar as dEMaNdas da sEcrEtaria MUNiciPal dE 
oBras E UrBaNisMo dE saNto aNtÔNio do taUá,  conforme termo de 
Referência, 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: 14/12/2021 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 Para-
nhos, 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 Es-
tado do Pará - tcM/Pa: www.tcm.pa.gov.br

Maria WaLdeLiria BitteNcoUrt da siLVa cei
Pregoeira

Protocolo: 736205

PreFeitUra MUNiciPaL de saNto aNtÔNio do taUÁ
disPeNsa de LicitaÇÃo 7/0406001-2021 - dL-PMsat

EXtrato do 2º tErMo aditiVo aos coNtratos N° 2206005/2021 - dl
-PMsat/sEMad; Nº 2206006/2021 - dl-PMsat/sEMEd; Nº 2206007/2021 
- dl-PMsat/fMs & N° 2206008/2021 - dl-PMsat/fMas.
o objetivo do presente termo aditivo, alterar os valores contratados nos 
itENs: 03 - GasoliNa coMUM e 04 - ÓlEo diEsEl - s10, passando a 
vigorar o seguinte valor r$ 6,36 (seis reais e trinta e seis centavos) para 
r$ 6,97 (seis reais e Noventa e sete centavos) por litro de Gasolina co-
mum e r$ 5,27 (cinco reais e Vinte e sete centavos) para r$ 5,79 (cinco 
reais e setenta e Nove centavos) por litro de Óleo diesel, com fundamento 
no art. 65, inciso i, alínea “b”, c/c inciso ii, § 1º da lei federal nº 8.666/93 
e suas alterações, passando a integrar o contrato original e mantendo-se 
inalteradas as demais cláusulas contratuais.

santo antônio do tauá, 17 de novembro de 2021
Evandro Corrêa da Silva

Prefeito Municipal
Protocolo: 736206
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo doMiNGos do caPiM
aViso de LicitaÇÃo toMada de PreÇo Nº 2/2021-00010

O Município de São Domingos do Capim através da presidente da c.P.l. 
torna público a abertura de processo licitatório para a coNtrataÇÃo dE 
EMPrEsa EsPEcialiZada EM sErViÇos dE ENGENHaria E coNstrU-
ÇÃo ciVil, VisaNdo a aMPliaÇÃo da NoVa Escola MUNiciPal cÂN-
dido oliVEira, localiZada Na traVEssa PErPEtUo socorro s/N 

coMUNidadE PErPErtUo socorro, ZoNa UrBaNa, EM atENdiMENto 
a dEMaNda da sEcrEtaria dE EdUcaÇÃo do MUNiciPio dE sÃo do-
MiNGos do caPiM/Pa, dE acordo coM ProJEto, MEMorial discri-
tiVo E PlaNilHas orÇaMENtárias QUE sÃo PartEs iNsEParáVEis 
dEssE Edital. a abertura será no dia 16/12/2021 às 10:00 horas, na 
sala de reunião da comissão Permanente de licitação - cPl, situada na av. 
dr. lauro sodré, nº 206, bairro centro, são domingos do capim/Pa, cEP: 
68.635-000, com visita técnica nos dias 10 E 13 de dEZEMBro de 2021, 
com horário de saída às 09:00 horas do prédio da Prefeitura, o edital está 
disponível no site do tcM e na prefeitura municipal deste município das 
08h00min às 13h00min, de segunda a sexta-feira.

Maria JosÉ Bastos do aMaraL
PrEsidENtE da c.P.l.

data 01/12/2021
Protocolo: 736207
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE TERRA SANTA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de terra aLta
aViso de aNULaÇÃo 

o Prefeito Municipal de terra alta/Pa, no uso de suas atribuições le-
gais e em conformidade a lei nº 8.666/93, art. 49, considerando que 
em razão da necessidade de sanar falhas Encontradas nos autos, resolve 
anular o Processo administrativo nº 304/2021, consequentemente, a Mo-
dalidade do Processo de dispensa de licitação nº 014/2021, cujo objeto 
é registro de preços que objetiva a contratação de Pessoa física para a 
locação de imóvel, Para funcionar o departamento de Merenda Escolar 
e conselho Escolar, Para atender as necessidades da Prefeitura Municipal 
de terra alta/Pa E secretarias. conforme a publicação no doE/Pa do dia 
21/10/2021 pag. 126. Elinaldo Matos da Silva - Prefeito.
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE TOMÉ-AÇU

.

aViso de LicitaÇÃo
o Município de tomé açu, torna público aos interessados que às 11:00h, 
do dia 15/12/2021, PrEGÃo ElEtrÔNico nº 9/2021-2610001-srP. obje-
to: registro de preços para eventual e futura contratação de empresa es-
pecializada para prestação de serviços de confecção de materiais gráficos 
e impressos digitais, para atender as demandas do município de tomé-açu 
e seus respectivos fundos municipais. o Edital e seus anexos encontram-se 
à disposição dos interessados na sala da comissão Permanente de licita-
ção, localizada na Praça três Poderes nº 738, Bairro: centro, tomé açu/
Pa, de segunda a sexta feira, no horário das 8:00hs ás 12:00hs, a partir 
da publicação deste aviso, 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 e no site http://www.portaldecom-
praspublicas.com.br.

Protocolo: 736209
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE URUARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de UrUarÁ
eXtrato de aditiVo

ESPÉCIE: 1º termo aditivo ao contrato nº: 20219043. oriGEM: Pregão 
Eletrônico nº 9/2020-00039. OBJETO: reequilíbrio econômico financeiro 
conforme cláusula Nona do contrato e lei federal nº 8.666/93 art. 65 & ii, 
inc. d. Valor r$: do aditivo é de r$ 9.121,98 (Nove Mil cento e Vinte e 
Um reais e Noventa e oito centavos), passando o contrato do valor de r$ 
81.912,00 (oitenta e Um Mil Novecentos e doze reais) para o montante 
de r$ 91.033,98 (Noventa e Um Mil trinta e três reais e Noventa e oito 
centavos). coNtrataNtE: fundo Municipal de saúde. contratada: Posto 
dE Gás aVEllar EirEli.
ESPÉCIE: 1º termo aditivo ao contrato nº: 20219044. oriGEM: Pregão 
Eletrônico nº 9/2020-00039. OBJETO: reequilíbrio econômico financeiro 
conforme cláusula Nona do contrato e lei federal nº 8.666/93 art. 65 & ii, 
inc. d. Valor r$: do aditivo é de r$ 457,86 (Quatrocentos e cinquenta 
e sete reais e oitenta e seis centavos), passando o contrato do valor de 
r$ 17.406,30 (dezessete Mil Quatrocentos e seis reais e trinta centavos) 
para o montante de r$ 17.864,16 (dezessete Mil oitocentos e sessenta e 
Quatro reais e dezesseis centavos). coNtrataNtE: Prefeitura Municipal 
de Uruará. contratada: Posto dE Gás aVEllar EirEli

Protocolo: 736210


