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PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRAINHA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PraiNHa
aViso de LicitaÇÃo. o Município de Prainha-Pá/ Secretaria de administra-
ção, torna público que se fará realizar o PrEGÃo PrESENcial SrP N° 9/2021-
050402, tipo menor preço por item, abertura dia 19/05/2021, às 09:30h min 
horário local. objeto: registro de Preço Para Eventual contratação de Empresa 
Para aquisição de Peças automotivas, para atender as necessidades das Secreta-
rias da Prefeitura Municipal de Prainha, retirada do edital na Sala de licitação da 
Prefeitura Municipal de Prainha, situado na Pa 419, Prainha / Jatuarana, km 01 
- Bairro Jardim Planalto - Prainha - Pará, das 08:00 as 12:00h e pelo e-mail:  li-
citaprh@gmail.com e https://www.prainha.pa.gov.br e https://www.tcm.pa.gov.
br/. davi Xavier de Moraes - Prefeito Municipal.

Protocolo: 653810

PREFEITURA MUNICIPAL
DE REDENÇÃO

.

PreFeitUra MUNiciPaL de redeNÇÃo
eXtrato do editaL de coNVocaÇÃo Nº 001/2021 coNcUrso 
PÚBLico Nº 001/2020
o Município de redenção, Estado do Pará torna público que na data de 07 
de maio de 2021 publicou o Edital de convocação nº 001/2021 do con-
curso Público nº 001/2020 realizado pelo instituto Bezerra Nelson lTda - 
iViN, c.N.P.J. nº 08.197.465/0001-96. o Edital completo está publicado na 
integra nos seguintes sites: Prefeitura Municipal de redenção, federação 
das associações de Municípios do Pará - faMEP, instituto Bezerra Nelson - 
iViN e câmara Municipal de redenção-Pa, nesta última conforme prescrito 
no art. 74 da lei orgânica do Município. redenção-Pa, 07 de maio de 2021. 
MarcElo fraNÇa BorGES - Prefeito Municipal

Protocolo: 653812

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA IZABEL DO PARÁ

.

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 012/2021-PMsiP/sMs.
a Prefeitura Municipal de Santa izabel do Pará, torna publico que realizará re-
gistro de preço  para aquisição de equipamentos e mobiliários para atender as 
unidades de saúde do Município de Santa izabel do Pará; SESSao PÚBlica: 
20 de maio de 2021, às 09hs, horário de Brasília, www.comprasnet.gov.br. 
Edital disponível: Endereço eletrônico: http://www.comprasnet.gov.br (UaSG 
455288) e TcM Pa – informações e-mail: pregoeiropmsip@gmail.com.
rosinaldo ferreira de freitas
PrEGoEiro cPl/PMSiP.

Protocolo: 653516

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTANA DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtaNa do araGUaia - Pa
aViso de LicitaÇÃo rePUBLicada
Processo LicitatÓrio N°020/2021
PreGÃo eLetrÔNico Nº 014/2021/srP/PMsa
www.portaldecompraspublicas.com.br
objeto: registro de preços para futura e eventual aquisição de fornecimento 
de gás GlP (13kg) e vasilhame de gás de cozinha, para suprir as necessidades 
do fundo Municipal de assistência Social, Secretaria Municipal de Educação, 
Secretaria Municipal de administração e seus departamentos. licitação fra-
caSSada com nova de abertura no dia 24/05/2021 ás 10:00hs.
cópia do Edital será obtida através do e-mail licitacaopmsa@gmail.com, 
Portal da Transparência pmsaraguaia.pa.gov.br/transparência, e sala da 
cPl no Prédio da PMSa, das 8:00 às 12:00 horas.
advaldo rodrigues da Silva
Pregoeiro

Protocolo: 653821

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTARÉM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM - seMaP
Portaria Nº 038/2021-seMaP
o Secretário Municipal de agricultura e Pesca, Sr. Bruno da Silva costa, no 
uso de suas atribuições legais, conforme decreto nº 008/2021, de 01 de 
janeiro de 2021, conferidas pela lei orgânica Municipal e em cumprimento 
ao disposto no art. 67 da lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.

rESolVE.
art. 1º - designar o servidor abaixo indicado para, com observância da 
legislação vigente, atuar como fiscal titular do contrato celebrado entre 
a Secretaria Municipal de agricultura e Pesca e a(s) empresa(s) contra-
tada(s) para aquisição de Material laterítico Piçarra, para atender as ne-
cessidades da Secretaria Municipal de agricultura e Pesca. Elson Pinheiro 
Silva - Matrícula nº 80224.
Art. 2º - Para fiscal substituto fica designado o servidor: Dailson Saraiva de 
aguiar - Matricula nº 63694.
art. 3º - Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação, aplican-
do-se seus efeitos aos contratos e Termos aditivos de contratos em exe-
cução. dê-se ciência, cumpra-se, registre-se e publique-se. Gabinete do 
Secretário Municipal de agricultura e Pesca aos sete dias de maio de dois 
mil e vinte e um. Bruno da Silva costa. Secretário Municipal de agricultura 
e Pesca. decreto nº 008/2021 - GaP/PMS.

Protocolo: 653818
PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM
eXtrato de coNtrato. disPeNsa Nº 022/2021 - seMsa. contrato 
administrativo nº 025/2021-. Partes: Secretaria Municipal de Saúde, fundo 
Municipal de Saúde e a Empresa San Med Médicos associados ltda, pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no c.N.P.J. sob o n. 36.908.431/0001-06. 
Vigência: 30 (trinta) dias, a partir da assinatura do contrato, dia Santarém - 
Pará, 08/02/2021. Valor: r$ 102.000,00 (cento e dois mil reais); fundamento 
no art. 24, inciso iV, da lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.
aViso de HoMoLoGaÇÃo. disPeNsa Nº 022/2021-seMsa. a 
Secretaria Municipal de Saúde resolve: HoMoloGar a dispensa de lici-
tação nº 022/2021, Processo administrativo Nº 025/2021, em que con-
sagrou como contratada a Empresa: San Med Médicos associados ltda, 
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no c.N.P.J. sob o n. sob o n. 
36.908.431/0001-06. objeto: contratação de Empresa Especializada em 
Serviços Médicos Para atendimento a 04 (Quatro) leitos de Estabilização - 
alta complexidade no HMS. Vigência: 30 (trinta) dias, contados a partir da 
data de assinatura do contrato. Valor Total: r$ 102.000,00 (cento e dois 
mil reais). Vania Maria azevedo Portela - Secretária Municipal de Saúde/
cPf nº 625.067.902-25/decreto nº 744/2021 - GaP/PMS.
PrEfEiTUra MUNiciPal dE SaNTarÉM
Portaria Nº 068/2021-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 dis-
posto no art. 67 da lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores,
dEcidE:
Art. 1º. Nomear os servidores abaixo designados como agentes fiscalizado-
res dos contratos referentes à: locação de imovel com fim Não residen-
cial Para funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSa. Titu-
lar: italo Peterson ribeiro Paiva  - Matrícula 89188, cPf nº 028.709.202-
02 e rG: 7385058 SSP/Pa, servidor SEMSa. Suplente: Gabriel rodrigues 
Gomes - Matrícula 87136, cPf nº 016.716.172-58 e rG: 6841584 SSP/Pa, 
servidor 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-
vogada as disposições em contrário. registre-se, publique-se, dê-se ciência 
e cumpra-se. Santarém/Pa, de 06 de maio de 2021. Vânia Maria azevedo 
Portela - Secretária Municipal de Saúde/decreto nº 744/2021 - GaP/PMS.
Portaria Nº 069/2021-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 dis-
posto no art. 67 da lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores,
dEcidE:
art. 1º. Nomear os servidores abaixo designados como agentes fisca-
lizadores do contrato referente a Empresa Especializada em Serviços 
Médicos Para atendimento a 04 (Quatro) leitos de Estabilização - alta 
complexidade no HMS, para a Secretaria Municipal de Saúde de San-
tarém. Titular: Thaísa Yana Siqueira de Souza - Matrícula 86812, cPf: 
015.530.562-05 e rG: 6109783 - SSP/Pa, Servidora da SEMSa. Su-
plente: Jeane Neves linhares - Matrícula 51284, cPf: 643.010.792-
20, rG: 3658435, Servidora 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, revo-
gadas as disposições em contrário. registre-se, publique-se, dê-se ciência e 
cumpra-se. Santarém/Pa, de 06 de maio de 2021. Vânia Maria azevedo Porte-
la - Secretária Municipal de Saúde/decreto nº 744/2021 - GaP/PMS.

Protocolo: 653817

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO FÉLIX DO XINGU

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo FÉLiX do XiNGU - Pa
aviso de licitação
PreGÃo PreseNciaL 021/2021
coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para PrESTaÇÃo dE SErViÇo dE colETa 
dE liXo NoS diSTriToS E VilaS dESTE MUNicÍPio, visando atender a 
Secretaria Executiva Municipal de Meio ambiente e Mineração - SEMMaS. 
abertura: 25/05/2021 às 08 h30m EdiTal: departamento de licitações 
na sede da Prefeitura no Endereço: avenida 22 de março nº. 915 - centro 
no horário das 7h30m às 12h00m. e-mails licitação.pmsfx@hotmail.com.
Joao clEBEr dE SoUSa TorrES
Prefeito Municipal de São félix do Xingu

Protocolo: 653824


