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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTANA DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtaNa do araGUaia - Pa
aViso de LicitaÇÃo

Processo LicitatÓrio N°005/2022
PreGÃo eLetrôNico Nº 005/2022/srP/PMsa

objeto: registro de preços para futura e eventual contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços de link dedicado de internet para Pre-
feitura Municipal de Santana do araguaia e demais Secretárias ( Secretária 
de administração, fundo Municipal de assistência Social, fundo Municipal de 
Meio ambiente e fundo Municipal de Educação e fUNdEB.
Abertura no dia 07/03/2022 ás 12h00min
cópia do Edital será obtida através do e-mail licitacaopmsa@gmail.com, Portal da 
Transparência pmsaraguaia.pa.gov.br/transparência,, www.portaldecompraspu-
blicas.com.br e sala da cPl no Prédio da PMSa, das 8:00 às 12:00 horas.

edUardo aLVes coNti
PrEfEiTo MUNiciPal

Protocolo: 762798

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTARÉM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM - seMaP
PORTARIA Nº 004/2022-SEMAP - Santarém, 08/02/2022

Constitui a Comissão Especial de Avaliação d Processo Seletivo Simplificado 
nº 001/2022-Semap, Para contratação no Âmbito da Secretaria Municipal de 
agricultura e Pesca. o Secretário Municipal de agricultura e Pesca, Sr. Bruno 
da Silva costa, no uso de suas atribuições legais, conforme o decreto nº 
008/2021 - GaP/PMS.
resoLVe
art. 1º - constitui a comissão Especial de avaliação do ProcESSo SElETiVo 
SiMPlificado Nº 001/2022-SEMaP, para contratação no âmbito da Secreta-
ria Municipal de agricultura e Pesca, composta pelos servidores: 1 - clauber 
roge de oliveira rocha - Presidente; 2 - Soliane Mara da Silva - 1º Membro; 
3 - Maria riseli carvalho casemiro - 2º Membro; 4 - Hellen Soraya de lima 
Melo - Suplente; 5 - Pedro Jackson Marcelo de Jesus - Suplente.
Art. 2º - O exercício das atividades prestadas pelos servidores acima identifi-
cados no âmbito da comissão Especial de avaliação do ProcESSo SElETiVo 
SiMPlificado Nº 001/2022-SEMaP, não implicará em prejuízo de suas ati-
vidades regulares.
art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura. dê-se ciên-
cia, cumpra-se, registre-se e publique-se. Gabinete do Secretário Municipal 
de agricultura e Pesca, aos oito dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte 
e dois. Bruno da Silva costa - Secretário Municipal de agricultura e Pesca/
decreto Nº 008/2021 - GaP/PMS.

Portaria Nº 014/2022-GaP/PMs de 31/01/2022
O Prefeito Municipal de Santarém, usando de suas atribuições legais. con-
siderando as férias no período de 31/01/2022 a 07/02/2022, do Sr. Bruno da 
Silva costa, Secretário Municipal de agricultura e Pesca, conforme art. 3º, 
inciso i da lei nº 21.458, de 28 de dezembro de 2021, que dispõe sobre a 
fixação dos subsídios dos Secretários Municipais do Município de Santarém e 
dá outras providências.
resoLVe:
art. 1º - designar a responder interina e cumulativamente pela Secretaria Mu-
nicipal de agricultura e Pesca, o Sr. Jean Murilo Machado Marques, Secretário 
Municipal de Urbanismo e Serviços Públicos, podendo fazer transferências de 
recursos financeiros e despachar toda e qualquer documentação na ausência 
do titular.
art. 2º - Pela acumulação de cargos não decorrerá ao Secretário designado, o 
direito de acréscimo aos seus vencimentos, continuando o mesmo a receber 
como Secretário Municipal de Urbanismo e Serviços Públicos.
art. 3º - Esta Portaria entra em vigor em 31/01/2022, revogando-se as dis-
posições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Santarém, em 31 
de janeiro de 2022. Francisco Nélio Aguiar da Silva - Prefeito Municipal 
de Santarém.

Protocolo: 762785

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM - seMsa
Portaria Nº 016/2022 - seMsa

a Secretária Municipal de Saúde de Santarém no uso de suas atribuições 
legais, conferidas pela lei Municipal nº 19.135/2012 e pelodecreto n° 
744/2021- GaP/PMS de 05 de Julho de 2021 e em cumprimento ao disposto 
no art. 51 da lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores.
decide:
Art. 1º. Nomear os servidores abaixo designados como agentes fiscalizadores 
do contrato referente à contratação de Empresa Para construção da Ubs do 
Bairro do Jutaí Pertencente a região da Zona Urbana no Município de Santa-
rém, da Secretaria Municipal de Saúde de Santarém - SEMSa. Titular: Samela 
da Silva araújo coelho - cPf n° 020.630.482-07 e rG: 6595122 Pc/Pa, Servi-
dora da SEMSa. Suplente: Gabriel rodrigues Gomes - cPf nº 016.716.172-58 
e rG: 6841584 SSP/Pa, Servidor da SEMSa.

art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura até quando for 
revogada esta função.
art. 3º. Esta Portaria produz seus efeitos na data de sua publicação, revogada 
as disposições em contrário, bem como a Portaria nº 027/2021, publicada 
no dia 07/10/2021 no Diário Oficial nº 34728, pág. 97, protocolo 714294. 
registre-se, publique-se, dê-se ciência e cumpra-se. Santarém/Pa, de 16 de 
fevereiro de 2022. Vânia Maria azevedo Portela -  secretária Municipal 
de saúde/decreto nº 744/2021 - GaP/PMs.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM - seMsa
aViso de LicitaÇÃo 

toMada de PreÇos Nº 001/2022-seMsa 
objeto: contratação de Empresa Habilitada Para a construção da Unidade 
Básica de Saúde do Bairro da Matinha, Município de Santarém. data de 
abertura: 07 de Março de 2022 às 09:00h, no auditório da Secretaria Muni-
cipal de Saúde - SEMSa. o Edital poderá ser obtido pelo site: https://pmsan-
tarem.dcfiorilli.com.br:879/transparencia/ e as informações complementares 
sobre esta licitação poderão ser obtidas pelos interessados, pelos e-mail: li-
citacao.semsa@santarem.pa.gov.br. celina da silva Liberal - Presidente 
da comissão Permanente de Licitação - seMsa/decreto nº 794/2021 
- GaP/PMs de 19/04/2021.

Protocolo: 762789
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo caetaNo de odiVeLas
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrôNico N° 003/2022
a Prefeitura Municipal de são caetano de odivelas, torna público aos 
interessados que realizará licitação na modalidade PrEGÃo ElETrÔNico Nº 
003/2022-SrP, tipo menor preço, registro de preço objetivando a contrata-
ção de empresa para fornecimento de combustíveis (Gasolina, diesel), para 
Abastecimento dos Carros Oficiais, destinados a atender os programas e de-
mais atividades promovidas pelas Secretarias vinculadas a Prefeitura Muni-
cipal de São caetano de odivelas-Pa. abertura: 03/03/2022, às 09:30hs. 
a retirada do edital e seus anexos encontram-se disponíveis no Mural de li-
citações/TcM-Pa, www.portaldecompraspublicas.com.br ou pelo site (www.
saocaetanodeodivelas.pa.gov.br). informações: E-mail: cplsaocaetano21@
gmail.com. Esta publicação deixou de circular na edição do dia 17/02/2022, 
por problemas técnicos. Flavia Cristina da Silva - Pregoeiro - PMSCO/
decreto nº 011/2022/PMsco.

Protocolo: 762818
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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 00009/2022
O Município de São Domingos do Capim através da pregoeira, torna públi-
co 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 
iNSTalaÇÃo, MaNUTENÇÃo E SUPorTE TÉcNico dE liNK dE iNTErNET, 
Para aTENdEr aS NEcESSidadES da PrEfEiTUra, SEcrETariaS E fUN-
doS MUNiciPaiS do MUNicÍPio dE SÃo doMiNGoS do caPiM/Pa. a data 
do recebimento e abertura das propostas e documentos de habilitação será no 
dia 03/03/2022 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: licitacaosdc2022@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 do-
mingos 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

Protocolo: 762819
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO FÉLIX DO XINGU

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo FÉLiX do XiNGU - Pa
eXtrato de terMo aditiVo

Segundo Aditivo ao contrato Nº 20200299, que objetiva a prorrogação 
de vigência de prazo. ToMada dE PrEÇoS TP009/2020 - KElfoNTE co-
MErcio VarEJiSTa dE MaTErial ElETrico EirEli- objeto: coNTraTaÇÃo 
dE EMPrESa ESPEcialiZada Para EXEcUÇÃo dE oBraS E SErViÇoS dE 
ENGENHaria Para iMPlaNTaÇÃo dE 137 PorTES E 137 lUMiNaria Para 


