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..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE REDENÇÃO

.

PREfEituRA MuNiciPAL DE REDENção
ExtRAto Do EDitAL DE RESuLtADo DEfiNitivo EM PERíciA 

MéDicA Nº 001/2021
coNcuRSo PúBLico Nº 001/2020

o Município de Redenção, Estado do Pará informa que na data de 20 
de agosto de 2021, será publicado na integra o Edital de Resultado Defini-
tivo dos candidatos que compareceram para a Perícia Médica nº 001/2021, 
aptos para a nomeação do concurso Público nº 001/2020 realizado pelo 
instituto bezerra Nelson ltda - iviN, c.N.P.J. nº 08.197.465/0001-96, nos 
seguintes sites: Prefeitura Municipal de redenção, federação das associa-
ções 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. e para que não se alegue desconhecimento por quem 
de direito, é feito o presente extrato. redenção-Pa, 20 de agosto de 2021. 
MARcELo fRANçA BoRGES - Prefeito Municipal

Protocolo: 694871
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA IZABEL DO PARÁ

.

AviSo DE HoMoLoGAção
PREGão ELEtRôNico Nº 018/2021-PMSiP

obJeto: aquisição de Pá carregadeira (MecaNiZaÇÃo agrÍcola), 
em consonância com o Convênio nº908741/2020, firmado entre a Pre-
feitura Municipal de santa izabel do Pará e o Ministério da agricultura, 
Pecuária e abastecimento; eMPresa HoMologada: ZUcatelli eMPre-
eNdiMeNtos ltda, com cNPJ Nº 01.241.313/0001-02; valor global: r$ 
493.000,00 (quatrocentos noventa e três mil reais); data da Homologa-
ção: 19/08/2021; ordenador: EvANDRo BARRoS WAtANABE, Prefei-
to Municipal de Santa izabel do Pará.

Rosinaldo ferreira de freitas
Pregoeiro/PMsiP.

Protocolo: 694803

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA MARIA DO PARÁ

.

PREfEituRA MuNiciPAL DE SANtA MARiA Do PARÁ
ExtRAto DE tERMo ADitivo 

esPÉcie: 2º termo aditivo ao contrato nº 20200803.  contratante: Pre-
feitura Municipal de santa Maria do Pará/Pa cNPJº05.149.174/0001-34. 
contratado: santa rosa construtora ltda, cNPJ nº 17.942.130/0001-46. 
objeto: contratação de empresa de engenharia Para recuperação de es-
tradas vicinais, objetivando a recuperação da trafegabilidade: vicinal são 
João da Mata, vicinal do cajú, vicinal conceição, vicinal santo antônio, 
em santa Maria do Pará/Pa, através da setran, convênio sob n° 054/2020 
Processo n° 2020/495166. Prorrogação do prazo da vigência contratual. 
fundamento legal: artigo 57, § 1º, inciso iv, da lei nº 8.666/93. vigência: 
09/08/2021 a 09/02/2022. data de assinatura: 08/08/2021

Protocolo: 694872
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTARÉM

.

PREfEituRA DE SANtARéM
SEcREtARiA MuNiciPAL DE fiNANçAS
PoRtARiA Nº 033/2021 - SEfiN/GAB
Santarém (PA), 27 de julho de 2021

a secretária Municipal de finanças, no uso de suas atribuições legais, con-
forme decreto nº 001/2021 - gaP/PMs, de 01/01/2021, conferidas pela 
lei orgânica Municipal e em cumprimento às disposições da lei geral de 
licitações.
resolve:
art. 1º designar as servidoras lUciNÉia Maria Pereira rêgo, matrí-
cula nº 22209, como fiscal titular e lirete sabiNo Maia, matrícula nº 
52087, como fiscal substituto, do contrato do Processo administrativo nº 
2021/014- sefiN, que tem como objeto a contratação de empresa para 
prestação de serviço de publicação de atos da administração pública e 
de interesse público no Diário Oficial da União, Diário Oficial do Estado e 

Jornal de grande circulação no estado do Pará, para atender a secretaria 
Municipal de finanças, com atuação em conjunto ou isoladamente, com 
observância da legislação vigente.
art. 2º esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-
se as disposições em contrário.
dê-se ciência. cumpra-se. registre-se e Publique-se.
gabinete da secretária Municipal de finanças, em 27 de julho de 2021.

Maria Josilene Lira Pinto
secretária Municipal de finanças
decreto nº 001/2021 - gaP/PMs

PoRtARiA Nº 042/2021 - SEfiN/GAB,
DE 02 DE AGoSto DE 2021.

a secretária Municipal de finanças, no uso de suas atribuições legais, con-
forme decreto nº 001/2021 - gaP/PMs, de 01/01/2021, conferidas pela 
lei orgânica Municipal e em cumprimento às disposições da lei geral de 
licitações.
resolve:
art. 1º designar a comissão de fiscalização composta pelos servidores 
Marcelo Moita cardoso, chefe da divisão de fiscalização tributária, 
matrícula nº 64149; vilberto sá da silva, chefe da divisão de aten-
dimento ao contribuintematrícula nº 3704; raiMUNdo alfredo caNto 
seixas,técnico da receita Municipal, matrícula nº 65213; Maria JosiaNe 
de soUsa Maia, Procuradora Jurídica da secretaria de administração e 
Governo, matrícula nº 17056, para atuarem como fiscal de contrato do 
Processo administrativo nº 2021/016 - sefiN, que tem como objetoPresta-
ção de serviços de notória especialização para emissão de parecer técnico e 
proposta de atualização da legislação tributária do Município de santarém.
art. 2º esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-
se as disposições em contrário.
dê-se ciência. cumpra-se. registre-se e Publique-se.
gabinete da secretária Municipal de finanças, em 02 de agosto de 2021.

Maria Josilene Lira Pinto
secretária Municipal de finanças
decreto nº 001/2021 - gaP/PMs

Protocolo: 694937

PREfEituRA MuNiciPAL DE SANtARéM
SEcREtARiA MuNiciPAL DE iNfRAEStRutuRA

AviSo DE LicitAção
PREGão ELEtRôNico Nº 027/2021-SEMiNfRA

objeto: aqUisiÇÃo de gas de coZiNHa glP 13Kg e ciliNdro de gás 
P45 Kg Para ateNder as Necessidades da secretaria MUNici-
Pal de iNfraestrUtUra de saNtarÉM/Pa. total de itens licitados 2. 
edital: www.portaldecompraspublicas.com.br. abertura das propostas: 
01/09/2021 às 10h00 no site www.portaldecompraspublicas.com.br. in-
formações gerais: o edital está disponível na página eletrônica www.san-
tarem.pa.gov.br.

santarém (Pa), 19 de agosto de 2021.
ANA fLÁviA LoPES fERREiRA
Pregoeira Municipal/seMiNfra

Protocolo: 694880

PREfEituRA MuNiciPAL DE SANtARéM
SEcREtARiA MuNiciPAL DE iNfRAEStRutuRA

ERRAtA DE AviSo DE EDitAL
toMADA DE PREçoS N° 003/2021 - SEMiNfRA

objeto: aMPliaÇÃo do Mercado MUNiciPal, de saNtarÉM / Pa. Publi-
cado na edição do ioePa, nº 34.674, no dia 18 de agosto 2021 - página 
202. oNde lê-se: “abertura das propostas: 10/09/2021”. leia-se: “aber-
tura das propostas: 13/09/2021”. as demais informações permanecem 
inalteradas. santarém (Pa), 19 de agosto de 2021. Ana flavia Lopes 
ferreira -Presidente da cPL/SEMiNfRA.

Protocolo: 694882

PREfEituRA MuNiciPAL DE SANtARéM - SEMSA
DEciSão. Processo Administrativo de Responsabilização nº 002/2021 
- SEMSA. No exercício das atribuições a mim conferidas pelo decreto nº 
744/2021 - gaP/PMs, adoto como fundamento deste ato, as conclu-
sões contidas no relatório final da comissão de Processo administrativo 
de responsabilização nº 002/2021 - seMsa e as recomendações da Pro-
curadoria Jurídica contidas no Parecer nº 03/PgM desta secretaria, para 
deixar de aplicar a multa prevista no relatório final, uma vez que não foi 
apresentado demonstrativo de cálculo e em razão do contrato de ges-
tão n° 011/2018, não prever a formula ou percentual para seu cálculo. 
aplico à pessoa jurídica instituto Panamericano de gestão - iPg, cNPJ 
nº 14.707.792/0001-43, nos termos do art. 87 da lei nº 8.666/1993, as 
seguintes penalidades: declaraÇÃo de iNidoNeidade, nos termos do 
artigo 87, iv e 88, iii da lei n° 8.666/93 c/c cláusula vigésima, alínea “f” 
do contrato de gestão n° 011/2018 e a sUsPeNsÃo temporária de partici-
pação em licitação e impedimento de contratar com a administração, pelo 
prazo de 2 (dois) anos, nos termos do artigo 87, iii da lei n° 8.666/93, 
por infringência aos incisos iii, xxxv, xliii, xliv, lxix, lxx, lxxiii,  da 
cláusula terceira do contrato de gestão n° 011/2018. Pela inexecução 
parcial do contrato, em atenção ao artigo 87 da lei n. 8.666/1993, de-
terMiNo: a intimação do instituto Pan americano de gestão, cNPJ nº 
14.707.792/0001-43, mediante edital, do inteiro teor desta decisão, com 
prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da intimação, para recurso (art. 
109, iii da lei nº 8.666/93). Publique-se. registre-se. santarém, 18 de 
agosto de 2021. vânia Maria Azevedo Portela - Secretária Municipal 
de Saúde/Dec. Nº 744/2021 - GAP/PMS.


