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da saúde para apoio a implantação do prontuário eletrônico. data e abertu-
ra dos envelopes: 01/09/2021 horário: 9:00hs.  informações e editais av. 
araguaia s/n centro ou site: www.tcm.pa.gov.br site: www.picarra.pa.gov.br
e-mail: pmpi.departamentolicitacao@gmail.com

fone: 94 3422-1341
EDER RABELo-Pregoeiro

Protocolo: 694226
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA IZABEL DO PARÁ

.

PREfEituRA MuNiciPAL DE sANtA izABEL Do PARA
PREGão ELEtRôNico sRP Nº 025/2021-PMsiP-sEMAD

A Prefeitura Municipal de santa izabel do Pará, torna publico que re-
alizará licitação objetivando registro de preço para aquisição de cartucho e 
toner de impressoras para atender as necessidades dos órgãos e entidades da 
Prefeitura, situados no municipio de santa izabel do Pará; sessao PÚblica: 
31 de agosto de 2021, às 10hs, 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: 693952

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA MARIA DO PARÁ

.

PREfEituRA MuNiciPAL sANtA MARiA Do PARÁ
Aviso DE PRoRRoGAção 

o Município de santa Maria do Pará, torna público a prorrogação de aber-
tura da licitação, da tomada de Preço 2/2021-00001, da Prefeitura Municipal. 
objeto contratação de empresa especializada em serviços de engenharia e 
construção e serviços de engenharia visando a construção e reformas de 
Pontes em Madeira localizadas no Município de santa Maria do Pará, de acor-
do com os Projetos, Planilhas orçamentárias e cronograma físico-financeiro. 
fica prorrogada a abertura das Propostas para o dia 01/09/2021 às 09:00 h 
(Horário de brasília). a sessão de abertura será realizada na sala da comissão 
Permanente de licitação: Praça Matriz, sito: av. santa Maria, nº 01 - centro 
- santa Maria do Pará. o edital poderá ser consultado através do site https://
santamaria.pa.gov.br/ e https://www.tcm.pa.gov.br/. carlos cleberson 
ferreira da silva - Presidente.

Protocolo: 694230
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTARÉM

.

PREfEituRA MuNiciPAL DE sANtARéM - sEMsA
PoRtARiA Nº 117/2021 - 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 
dos contratos referentesà: aquisição de gêneros alimentícios Para caPs - i, 
divisa, cMs, cta/sae e cerest,todos pertencentes à secretaria Municipal 
de saúde de santarém/Pa. Pelo conselho Municipal de saúde - cMs; titu-
lar:Mayara caroline eleutério simões - Matrícula: 85456, cPf nº 992.636.022-
04 e rg 27243842, auxiliar administrativo - cMs. suplente: silvana gomes 
castro - Matrícula: 89255, cPf nº 037.530.712-50 e rg 7746755 -ssP/Pa, 
auxiliar administrativo- cMs. Pelo centro de triagem anônima - cta; titular: 
rubenisa dos santos Pantoja - Matrícula: 72687, cPf nº 268.903.052-72 e 
rg 1381068, servidora efetiva- cta/sae. suplente: selma Maria Pereira de 
almeida Martins, Matrícula:81639, cPf nº128.576.542-87 e rg nº 6594405, 
servidora temporário - cta/sae. Pelo Núcleo técnico de vigilância em saúde; 
titular: fernando dantas da Mota - Matrícula: 86815, cPf nº 636.469.782-87 
e rg 3358566 - ssP/Pa, chefe da seção de investimentos epdidemiológico 
da divisão especializada de controle de zoonoses/Ntvs/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 centro 
de apoio Psicossocial infantil- caPs i; 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, caPs-i. 
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. suplente - fabrício da silva valente - Matrícula: 
63649 cPf nº 742.893.222-04 e rg 4414465-ssP/Pa, agente op. de equip. 
e veic. Motorista veiculos leves do cerest/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, revoga-
das todas as disposições em contrário. registre-se, publique-se, dê-se ciência 
e cumpra-se. santarém/Pa, de 17 de agosto de 2021. vânia Maria Azevedo 
Portela - secretária Municipal de saúde/Decreto nº 744/2021 - GAP/PMs.

PoRtARiA Nº 119 DE 18 DE AGosto DE 2021
a secretária Municipal de saúde, no exercício das atribuições conferidas pelo 
decreto nº 744/2021 - gaP/PMs, resolve, de acordo com o que consta 
no Processo administrativo de responsabilização nº 002/2021 - seMsa, 
aplicar 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, a pena 
de 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 sUsPeNsÃo temporária de participação em licitação e impe-
dimento 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. vânia Maria Azevedo Portela - secretária Munici-
pal de saúde/Dec. Nº 744/2021 - GAP/PMs.

PREfEituRA MuNiciPAL DE sANtARéM - sEMsA
NotificAção DE DEcisão ADMiNistRAtivA 

interessado: instituto Pan americano de gestão, cNPj nº 14.707.792/0001-
43. A Secretária Municipal de Saúde notifica a empresa: Instituto Paname-
ricano de gestão - iPg, cNPj nº 14.707.792/0001-43, não localizada nos 
endereços informados, para, querendo apresentar recurso da decisão ad-
ministrativa - Processo administrativo nº 002/2021 - seMsa, referente ao 
contrato de gestão n° 011/2018, em decorrência da infringência aos incisos 
iii, xxxv, xliii, xliv, lxix, lxx, lxxiii,da cláusula terceira, sendo aplicadas 
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 sUsPeNsÃo temporária de participação 
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. Assim, fica 
assegurado o prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da publicação deste edital, 
para o oferecimento de recurso. os autos estarão disponíveis para consulta 
das 8:00horas as 14:00 horas junto a Procuradoria jurídica da secretaria 
Municipal de saúde, na av. Mendonça furtado, 2440 - aldeia. o processo será 
impulsionado de ofício (art. 2º, xii, da lei federal 9.784/1999).  santarém, 
18 de agosto de 2021. vânia Maria Azevedo Portela - secretária Munici-
pal de saúde/Dec. Nº 744/2021 - GAP/PMs.
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ

.

Aviso DE LicitAção
PREGão PREsENciAL Nº 9/2021-001-PP-PMsAt

A Prefeitura Municipal de santo Antônio do tauá, por intermédio da 
comissão Permanente de licitações, torna público que às 10h00min (dez) 
horas, do dia 01 (um) de setembro de 2021 (dois mil e vinte e um), realizar a 
sessão pública no procedimento Pregão Presencial Nº 9/2021-001-PP-PMsat, 
visando a coNtrataÇÃo de eMPresa esPecializada Para liceNÇa de 
Uso de sisteMas de iNforMática iNtegrados de gestÃo PÚblica, 
coM os MÓdUlos de: coNtabilidade PÚblica (geraÇÃo do e-coNtas 
tcM/Pa), aNexaÇÃo de Notas fiscais No Portal (Matriz da traNsPa-
rêNcia PÚblica tcM/Pa), iNclUiNdo os MÓdUlos de licitaÇÃo, Patri-
MÔNIO E ALMOXARIFADO, mediante especificações do Edital e seus anexos e 
de acordo com o que determina a legislação vigente. o edital e seus anexos 
encontram-se à disposição dos interessados na sala da comissão Permanente 
de licitações, localizada na Praça alcides Paranhos, Nº 17 - centro - santo 
antônio do tauá/Pa, ceP: 68.786-000, 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 ju-
risdicionados do tribunal de contas dos Municípios do estado do Pará - tcM/
Pa: www.tcm.pa.gov.br .

MARiA WALDELíRiA BittENcouRt DA siLvA cEi
Pregoeira - Portaria 161/2021 - gab-Pref de 07 /06/2021
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO FÉLIX DO XINGU

.

PREfEituRA MuNiciPAL DE são féLix Do xiNGu - PA
ExtRAto DE coNtRAto

contrato n° 20210277 - PREGão Nº PE044/2021 - sRP contratante: Pre-
feitUra MUNiciPal de sÃo fÉlix do xiNgU- contratado: H. NogUeira da 
silva & cia ltda objeto: registro de PreÇo Para fUtUra e eveNtUal 
aqUisiÇÃo de PeÇas Para MaNUteNÇÃo do sisteMa de coMbUstÍvel 
de boMbas iNjetoras e iNjeÇÃo eletroNica de veÍcUlos leves e Ma-


