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..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTANA DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtaNa 
do araGUaia - Pa

aViso de LicitaÇÃo
Processo LicitatÓrio N°094/2021

PreGÃo eLetrÔNico Nº 069/2021/ srP/PMsa
objeto: registro de preços para futura e eventual aquisição de Manilhas de 
concreto, de forma fracionada, conforme demanda, para atender as necessi-
dades da secretaria Municipal de obras e Serviços Públicos e Secretaria Mu-
nicipal de infraestrutura e Transportes da Prefeitura Municipal de Santana do 
araguaia - Pa.
abertura no dia 05/10/2021 ás 09h00min.
cópia do Edital será obtida através do Portal da Transparência pmsaraguaia.
pa.gov.br/transparência,  www.portaldecompraspublicas.com.br, TcM - Pa.
duvidas e esclarecimentos através do e-mail licitacaopmsa@gmail.com, e na 
sala da cPl no Prédio da PMSa, das 8:00 às 12:00 horas.

advaldo rodrigues da silva
Pregoeiro

Protocolo: 707454

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtaNa 
do araGUaia - Pa

aViso de LicitaÇÃo
Processo LicitatÓrio N°097/2021

PreGÃo eLetrÔNico Nº 070/2021/PMsa
objeto: aquisição de Mobiliários e Equipamentos para serem utilizados nas 
creches Públicas do Município de Santana do araguaia - Pa, conforme termo 
de compromisso - Par nº 201401107.
abertura no dia 06/10/2021 ás 08h00min.
cópia do Edital será obtida através do Portal da Transparência pmsaraguaia.
pa.gov.br/transparência,  www.portaldecompraspublicas.com.br, TcM - Pa.
duvidas e esclarecimentos através do e-mail licitacaopmsa@gmail.com, e na 
sala da cPl no Prédio da PMSa, das 8:00 às 12:00 horas.

advaldo rodrigues da silva
Pregoeiro

Protocolo: 707457

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtaNa 
do araGUaia - Pa

aViso de LicitaÇÃo
Processo LicitatÓrio N°099/2021

PreGÃo eLetrÔNico Nº 071/2021/srP/FUNdeB
objeto: registro de preços para futura e eventual aquisição de Ventiladores 
de parede e Bebedouros, para suprir as necessidades da parte administrativa 
do fUNdEB (fundo Nacional de desenvolvimento da Educação Básica, lei nº 
14.113/2020) do Município de Santana do araguaia - Pa.
abertura no dia 06/10/2021 ás 14h00min.
cópia do Edital será obtida através do Portal da Transparência pmsaraguaia.
pa.gov.br/transparência,  www.portaldecompraspublicas.com.br, TcM - Pa.
duvidas e esclarecimentos através do e-mail licitacaopmsa@gmail.com, e na 
sala da cPl no Prédio da PMSa, das 8:00 às 12:00 horas.

advaldo rodrigues da silva
Pregoeiro

Protocolo: 707459
.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTARÉM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM
secretaria MUNiciPaL de iNFraestrUtUra

Portaria Nº 068/2021/NLcc/seMiNFra
o secretário Municipal de infraestrutura, do Município de santarém - 
Pa, decreto 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 MaNTiMENToS dE PriMEira NEcESSidadE Para aTENdEr aS NEcES-
SidadES da SEMiNfra, Sr. Helder da Silva Mesquita, Matrícula nº 64152, 
lotado nesta Secretaria Municipal de infraestrutura. arT. 2º - considerando a 
necessidade da manutenção e continuidade dos serviços de acompanhamento 
e fiscalização, sob pena de acarretar prejuízos 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 públi-
co ou, eventualmente, ser destituído da função. Fica designado como fiscal 
substituto para o presente contrato, o Sr. Tiago Pessoa da costa, Mat. 87242, 
lotado nesta Secretaria Municipal de infraestrutura. 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, 09 de Setembro de 2021. daniel Guimarães simões - secre-
tário Municipal de infraestrutura.

Protocolo: 707449

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM
secretaria MUNiciPaL de iNFraestrUtUra

Portaria Nº 069/2021/NLcc/seMiNFra
o secretário Municipal de infraestrutura, do Município de santarém - 
Pa, decreto 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 
ponto eletrônico para atender as necessidades da SEMiNfra, a Sr.ª Maria 
raimunda Silva rego, Matricula nº 49353, lotado nesta Secretaria Municipal 
de infraestrutura - SEMiNfra. arT. 2º - considerando a necessidade da ma-
nutenção e continuidade dos serviços de acompanhamento e fiscalização, sob 
pena de acarretar prejuízos 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 para o presente Contrato como fiscal 
substituto o Sr. Paulo Nildo cota dos Santos, Matrícula nº 22283, lotado nesta 
Secretaria Municipal de infraestrutura - SEMiNfra. 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, 09 de Setembro de 2021. daniel Guimarães simões - secre-
tário Municipal de infraestrutura.

Protocolo: 707451

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM
Portaria Nº 137/2021 - 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 fiscalizadores 
aquisição de centrais de ar condicionado Para atendimento da demanda do 
fundo Municipal de Saúde de Santarém, dos contratos referentes à: todos 
pertencentes à Secretaria Municipal de Saúde de Santarém/Pa. Pelo setor 
HMS - Hospital Municipal de Santarém, UPa24 HrS, centro de referência 
do idoso. Titular: Maria do Socorro fialho cabral - Matrícula: 49178, cPf 
nº 291.219.062-20 e rG 8658986 -SSP/Pa, agente adminitrativo do NTV/
SEMSa. Pelo setor NaPS e dT e caPSi; Titular: Vilma Guimarães Esteves - 
Matrícula: 80400, cPf Nº 753.159.633-49 E rG 356095956 rG SEGUP Ma, 
Servidora temporária, caPS-i; Suplente: Simara cristina liberal freitas - Ma-
trícula: 63995 - cPf: 802.631.512-04 rG 4411460, Servidora Efetiva, caP-
S-i; Pelo setor cTa/SaE; Titular:fabricio Silva de Souza - Matrícula: 54250 
cPf nº728628402-97 e rG: 4229245, farmaceutico Bioquimico; Suplen-
te: inacio aguiar azevedo - Matrícula: 72560 cPf nº 764.823.322-34 e rG 
4228013 farmaceutico Bioquimico; Pelo setor centro de referência em Saúde 
do Trabalhador - cErEST; Titular: Narjara de Sousa - Matrícula: 62674 cPf 
nº 655.609.302-53 e rG 3872874-SSP/Pa, Técnica do cErEST/SEMSa; Su-
plente - fabrício da Silva Valente - Matrícula: 63649 cPf nº 742.893.222-04 
e rG 4414465-SSP/Pa, agente op. de equip. E veic. Motorista veículos leves 
do cErEST/SEMSa; Pelo setor Núcleo Técnico de Vigilância em Saúde - NTVS; 
Titular: Gilvane da Silva dourado -Matrícula: 30885, cPf nº 573.004.612-
04 e rG 1789173 -SSP/Pa, agente adminitrativo do NTV/SEMSa; Suplente: 
raimundo Bibiano liberal rego - Matrícula: 52925, cPf nº 195.383.242-34 
e rG 1543659 -SSP/Pa, agente adminitrativo do NTV/SEMSa; Pelo setor En-
genharia- Planejamento - rH- Naf- cartão do SUS - dases - Gabinete; Titu-
lar: Samela da Silva araujo - Matrícula: 86031, cPf: 020.630.482-07 e rG: 
6595122 - Pc/Pa. Servidora da SEMSa; Suplente: debora Quezia Escócio de 
almeida - Matrícula: 89481, cPf: 015.561.062-70 e rG: 6725979 - Pc/Pa. 
Servidora da SEMSa.
art. 2º. Esta portaria entra em vigor a contar da data de sua assinatura até 
quando for revogada.
art. 3º. Esta Portaria produz seus efeitos na data de sua publicação, revoga-
das todas as disposições em contrário. registre-se, publique-se, dê-se ciência 
e cumpra-se. Santarém/Pa, de 21de setembro de 2021. Vânia Maria aze-
vedo Portela - secretária Municipal de saúde/decreto nº 744/2021 
- GaP/PMs.

Protocolo: 707453
.
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SOURE

.

retiFicaÇÃo de aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 058/2021-Pe/srP

Na Publicação circulada no dia 15/09/2021
aonde se lê: a abertura será dia 27/09/2021 as 08:30
Leia-se: a abertura será dia 28/09/2021 as 08:30

PreGÃo eLetrÔNico Nº 059/2021-Pe/srP
Na Publicação circulada no dia 15/09/2021
aonde se lê: a abertura será dia 27/09/2021 as 14:00
Leia-se: a abertura será dia 28/09/2021 as 14:00

Soure/Pa, 17 de Setembro de 2021.
Luan Jardel de Moura santos

Pregoeiro
Protocolo: 707462


